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 ؿؼدمةال

 بِْسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

ؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ، الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك كبقـا مح

 حصقيـب دار الؼرآن والحديث و  بالحامل الحديث دار  يف إلخقاين تدريسل أثـاء وبعد:

. اهلل رحؿف القهاب طبد بـ محؿد الؿجدد لإلمام  "األصول ثالثة " الؿبارك الؽتاب

 رحؿف العثقؿقـ العالمة شرح-ثالثةال شروحاتف ٕهؿ تؾخقصا القريؼات هذه يف جؿعت

 مع اهلل رحؿف قاسؿ بـ الرحؿـ طبد العالمة شرح و اهلل حػظف الػقزان العالمة شرح و اهلل،

 مـ شاء مـوأن يـػع بف  أوٓ أن يـػعـل بف  تعالكو سبحاكف اهلل مـ راجقا. التعؾقؼات بعض

 الؿؾخص  هذا يجعؾ أنوأسلل مـ اهلل سبحاكف وتعالك   كبقرا كػعا بلصؾف كػع اكؿ خؾؼف

 أن اهلل سللأو.ويرضاه يحبف ما إلك وسائر إخقاين الؿسؾؿقـ  يقفؼـل وأن لقجفف خالصا

 -دماج  -ورحؿ اهلل ممسس دار الحديث  هنابشمو يؼقم مـ و مشايخ دور الحديث يحػظ

 هذه إخراج يف معل تعاون مـ كؾ  اخقر يجزي أن وجؾ طز اهلل مـ وأسلل وحػظ خؾقػتف 

   .باهلل إٓ ققة وٓ حقل وٓ الؿؾخص

 

 كتبف: الػؼقر إلك طػق ربف مغػرتف

 أبق طبد اهلل مؼداد بـ طؾل الفـدي

 القؿـ– الؿفرة-صقيـح-الحديث  و الؼرآن دار
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 بسم اهلل الرحؿن الرحقم

 تقديم فضيلة الشيخ
  وري حفظه اللهبي صمرو صبد الكريم الحجأ

 
الحؿد هلل رب العالؿقـ وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف وأشفد أن محؿدا طبده 

 ورسقلف صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ أما بعد:

 رحؿف اهلل مـ الؿتقن الـافعة فنن إصقل الثالثة لشقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب

الؿسؾؿقـ ولذلؽ طـل هبا  أهؾ العؾؿ حػظا وشرحا بقٓ طظقؿا بقـ التل جعؾ اهلل لفا ق

بتؾخقص كالم أهؾ العؾؿ  لف طـاية قضقطفا وكان مؿـوتعؾقؼا ولذلؽ ٕهؿقتفا البالغة يف م

فا هق أخقكا الػاضؾ أبق طبد اهلل مؼداد بـ طؾل الفـدي حػظف اهلل ووفؼف وقد اصؾعت قطؾ

  .يـػع بف كاتبف وقارئف مختصر مػقد.أسلل اهلل تعالك أن فطؾك ما كتبف فرأيت

 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 

 كتبف: أبق طؿرو طبد الؽريؿ الحجقري العؿري

 حصقيـ-دار الؼرآن والحديث

 هـ٤٤٤٠- ٧-٧
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 بسم اهلل الرحؿن الرحقم

 الشيخ    تقديم فضيلة
 الله حفظه الدبعي الله صبد صاصم أبي

 
 صالة والسالم طؾك كبقـا محؿد وآلفالحؿد هلل حؿدا صقبا مباركا كؿا يحبف ربـا ويرضاه وال

 ومـ وآٓه أمابعد : 

فؼد صالعت ما جؿعف أخقكا الػاضؾ الداطل إلك اهلل مؼداد بـ طؾل الفـدي حػظف اهلل مـ 

 مقجز لألصقل الثالثة مؾخصا فقفا بعض شروحات العؾؿاء طؾقفا فلفاد. شرح

التؿقؿل شروحا طدة  ابهذا وقد حبت إصقل الثالثة لشقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القه

 .خقرا اوهذه مـفا فـسلل اهلل أن يـػع بشرحفا كؿا كػع بلصؾفا وأن يجزي أخاكا مؼداد

 وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف.

 

 كتبف:

 طبد اهلل بـ محؿد الدبعل

 هـ ٤٤٣٩- يقم الجؿعة غرة شقال

 حصوين-املهرة-القؿـ
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 الرحقؿ الرحؿـ اهلل بسؿ

 

 إصقل( )ثالثة كتاب مملػ ترجؿة

 تعالك. اهلل رحؿف القهاب طبد بـ محؿد اإلسالم شقخ

 

 الؼرن يف  لديـ والؿجدد بصقرة، طؾك اهلل إلك والداطل الصابر، والؿجاهد العالمة، اإلمام هق

  وسؾؿ٪ طؾقف اهلل صؾك الؿصطػك هجرة مـ طشر الثاين

 الـجدي. التؿقؿل الؿشريف سؾقؿان بـ القهاب طبد بـ محؿد الشقخ:

  فؼقفا كان القهاب طبد فلبقه وشرف، ورئاسة طؾؿ بقت يف وكشل هـ،٤٤٤٥ سـة العققـة يف ولد

رفعة أهؾ كاكقا أطؿامف وأبـاء وأطؿامف طؾؿائفا، ورئقس كجد بالد مػتل كان سؾقؿان وجده قاضقا،

  صؾة طؾك كاكقا الذيـ بالعؾؿاء، تعج كجد بالد مـ جاورها وما العققـة بؾدتف كاكت ومؽاكة، وطؾؿ 

 الؼرآن حػظ الػؼف. يف متبحرون فؼفاء فقفؿ فؽان وغقرها وفؾسطقـ الشام يف الحـابؾة بعؾؿاء وثقؼة

 الػـقن شتك يف العؾؿقة الؿتقن يحػظ فؽان وهنارا، لقال العؾؿ صؾب يف سـقـ،وجد طشر بؾقغ ؾبق 

  مع يسقر، وقت يف طـدهؿ ابؿ ألؿ حتك بؾده، وطؾؿاء أبقف طؾك والحديث والتػسقر الػؼف وقرأ 

 وزمالؤه. ومشايخف والده بف أطجب حتك والتدققؼ، والؿـاقشة الرتوي

  سـة وطؾك واستـباصا، وتدبرا قراءة وتػسقره اهلل، كتاب طؾك فلقبؾ العؾؿ مـ الؿزيد إلك تطؾع ثؿ

  ذهه دون وقد العجقبة، آستـتاجات مـفؿا واستـتج وسقرتف، وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الرسقل

 ابـ اإلسالم شقخ الشقخقـ: كتب طؾك وطؽػ وفتاويف، ورسائؾف كتبف يف الؿػقدة آستـباصات

 العؼقدة. كتب خصقصا الؼقؿ، ابـ اإلمام تقؿقة.والشقخ 

قالعرا يف البصرة وطؾؿاء إحساء وطؾؿاء الحرمقـ طؾؿاء إلك فسافر وصؿقحاتف هؿتف بف طؾت ثؿ

 طـ وأخذه بالعؾؿ، تضؾع حتك وطؾقمف، والحديث الػؼف يف اغزير طؾؿا طـفؿ وأخذ هبؿ، والتؼك 

  الؿحؼؼقـ، إئؿة مـ تؼدمفؿ مـ كتب ومطالعة طصره، طؾؿاء مـ بف مـآلتؼاء تؿؽـ مـ كؾ

 مدقؼة. فاحصة دراسة والحديث التػسقر ودراسة
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  ؽتابال طؾقف دل ما وبقـ القاقع هذا بقـ شاسعا البقن وجد طصره أهؾ واقع إلك كظر وطـدما

 .جوالؿـف آطتؼاد يف الصالح السؾػ أئؿة طؾقف كان وما السـة،و

  ٓطتؼاد الؿخالػة الؽالم طؾؿاء وطؼائد الػؼف بدراسة مشغقلقن الغالب يف وقتف يف فالعؾؿاء

 والسؼقؿ. الصحقح بقـ تؿققز دون السؾػ،

 أحد يفب أن دون إمقات، ودطاء والشركقات والخرافات البدع يف قاكاك مـفؿ والعامة

 القخقؿ. والؿرتع إلقؿ، القاقع هذا إلصالح -كعؾؿ فقؿا-العؾؿاء مـ 

  اإلصالح، إلك والدطقة واإلكؽار، التغققر طـ السؽقت رحؿف محؿدا الشقخ يسع لؿ ذلؽ طـد

هبا، طؾؼ مؿا اإلسالمقة العؼقدة وتصػقة وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك رسقلف وسـة اهلل كتاب إلك والعقدة

 وكظرهتا. صػقها وهبجتفا،وطؽر ففاوج وغقر 

-بؾدة يف الدطقة وباشر الحسـة، والؿقطظة بالحؽؿة ربف سبقؾ إلك بالدطقة الؼقام طؾك فعزم

  فذهب فقفا يستؼر ولؿ العققـة إلك ذهب ثؿ مـفا صقرد ثؿ والده، هبا استؼر التل حريؿالء 

 اهلل. رحؿف سعقد بـ محؿد أمقرها: يد طؾك والرتحقب الؼبقل فقفا فقجد الدرطقة إلك

  يدطقهؿ وأمراءها البؾدان طؾؿاء وراسؾ اهلل، إلك الدطقة يف طؿؾف اهلل رحؿف الشقخ فقاصؾ

 استشؽآت طـ وأجاب الؽتب، وألػ مخالػات، مـ فقف واقعقن هؿ ما لفؿ ويبقـ اهلل، إلك

  كان مـ دوطاك الحؼ، رائده كان مـ الشقخ لدطقة بالباصؾ٪فاستجاب الحؼ طؾقفؿ التبس مـ 

 قبؾف مـ والؾسان بالحجة همٓء جفاد مـ بدا اهلل رحؿف الشقخ ير فؾؿ لؾباصؾ، التعصب دافعف

 اهلل. أثاهبؿ سعقد آل مـ إمر وٓة قبؾ مـ والسـان وبالسقػ 

 القهاب، طبد بـ محؿد اإلمامقـ: لجفاد كتقجة وآكتشار٪ آمتداد ولدطقتف الـصر، لف اهلل فؽتب

-دسعق بـ ومحؿد

  اكتصر الجفاد وسقػ اهلل كتاب اجتؿع إذا وهؽذا والسـان، بالسقػ وهذا والؾسان، بالحجة هذا 

 الباصؾ. واكدحر الحؼ

 يسقر( بتصرف-الؿستػقد إطاكة مؼدمة)
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 كثرة العؾؿ: لتحصقؾ الشقخ بذلفا التل إسباب ققة السقاق هذا مـ الؼارئ أيفا ترى فلكت"

الذكاء شدة مع العؾؿاء طـ لؾتؾؼل العؾؿ صؾب يف الرحالت وكثرة عوآصال الؼراءة وكثرة الحػظ 

 "حصؾ. ما وهذا التحصقؾ بتقفر كػقؾة تعالك اهلل تقفقؼ مع إسباب هذه إن– الصالحة والـقة 

 (٥٤ ص ٤ ج -الؿجدديـ أطالم )مـ 

 

 مملػاتف:

 مـفا: كذكر كافعة مملػات – تعالك اهلل رحؿف – ولف

 التقحقد. كتاب-٤

 ."الشبفات كشػ" بكتا-٢

 ."الؽبائر" كتاب-٣

 ."إصقل ثالثة" كتاب -٤

 ."الؽبقر والشرح اإلكصاف مختصر" كتاب -٥

 ."الؿعاد زاد مختصر " كتاب -٦

 إشراف تحت القهاب طبد بـ محؿد اإلمام مملػات مجؿقطة باسؿ جؿعت ورسائؾ فتاوى ولف 

 سعقد. بـ محؿد اإلمام جامعة

 وفاتف:

 خقر والؿسؾؿقـ اإلسالم طـ وجزاه واسعة رحؿة اهلل فرحؿف هـ ٤٢٠٦ طام الكتع اهلل رحؿف تقىف

 آلف وطؾك محؿد كبقـا طؾك وسؾؿ اهلل وصؾك العالؿقـ رب هلل والحؿد مجقب سؿقع إكف الجزاء

 أجؿعقـ. وصحبف 
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 بِْسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 وصحبف الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف

 أجؿعقـ، وبعد: 

وهل رسالة جؾقؾة مختصرة مميدة  -رسالة ثالثة إصقل  -فبقـ أيديـا هذه الرسالة "

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -بإدلة مـ كتاب اهلل وسـة رسقلف 

وهذه الرسالة يف أصؾ طظقؿ مـ أصقل اإلسالم وهق العؼقدة، وكان العؾؿاء يفتؿقن هبذه 

تعبقن طؾك اختصارها وهتذيبفا ثؿ يحػظقهنا لطؾبتفؿ٪ لتبؼك الؿختصرات يملػقهنا، وي

 أصقٓ طـدهؿ وذخقرة طـدهؿ يستػقدون مـفا ويػقدون مـفا.

والبداءة هبذه الؿختصرات هل إساس لطؾبة العؾؿ، فطالب العؾؿ يبدأ بالتعؾؿ شقئا فشقئا 

 يلخذ مـ مبادئ العؾؿ وأصقلف، ويتدرج فقف.

ٓت. ٓ يؿؽـ أن تػفؿ الؿطقٓت إٓ بعد ففؿ ففذه الؿختصرات صريؼ الؿطق

ـْ ُكقُكقا }الؿختصرات والتدرج مـفا شقًئا فشقًئا٪ ولفذا قالقا يف معـك ققلف تعالك: 
َوَلؽِ

ـَ بَِؿا ُكـُْتْؿ ُتَعؾُِّؿقَن اْلؽَِتاَب َوبَِؿا ُكـُْتْؿ َتْدُرُسقنَ  [ إن الرباكققـ هؿ ٧٩]آل طؿران:  {َربَّاكِقِّق

بصغائر مسائؾ العؾؿ قبؾ كباره، يربقن أكػسفؿ وصالهبؿ ابتداء مـ الؿسائؾ  الذيـ يبدؤون

الصغقرة إلك الؿسائؾ الؽبقرة، وهذا شلء صبقعل٪ ٕن كؾ إشقاء تبدأ مـ أصقلفا 

 وأساساهتا ثؿ تؽرب وتعظؿ بعد ذلؽ.
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فلما الذي يفجؿ طؾك العؾؿ هجقما مـ أطاله، ففذا يتعب وٓ يحصؾ طؾك شلء، بقـؿا 

يسقر مع الطريؼ الصحقح  -بنذن اهلل  -ي يبدأ مـ إصقل ويتدرج هذا هق الذي الذ

 )مؼدمة العالمة الػقزان("وآتجاه السؾقؿ.

 

 لؿاذا خص هذه إصقل الثالثة؟

ٕهنا هل إساسات لديـ اإلسالم، وٕهنا هل الؿسائؾ التل يسلل طـفا العبد حقـ يقضع  

ربه وسقي طؾقف الرتاب واكصرف طـف الـاس راجعقـ إلك العبد إذا وضع يف ق»يف قربه، ٕن 

أهؾفؿ جاءه مؾؽان يف الؼرب، فتعاد روحف يف جسده، ويحقا حقاة برزخقة، لقست حقاة مثؾ 

حقاة الدكقا، حقاة اهلل أطؾؿ هبا، فقجؾساكف يف قربه فقؼقٓن لف: مـ ربؽ، وما ديـؽ، ومـ 

كبقل،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -، ومحؿد كبقؽ؟ فالؿممـ يؼقل: ربل اهلل، وديـل اإلسالم

فقؼال لف: كقػ طرفت؟ يؼقل: قرأت كتاب اهلل فدريت وطرفت، فقـادي مـاد: أن صدق 

طبدي، فلفرشقه مـ الجـة، وافتحقا لف بابا مـ الجـة، ويقسع لف يف قربه مد البصر، فقلتقف 

قؿ الساطة حتك أرجع مـ ريح الجـة وروحفا، فقـظر إلك مسؽـف يف الجـة، فقؼقل: يا رب أ

 « .إلك أهؾل ومالل

إذا »سالم، وأما الؿرتاب الذي طاش طؾك الريبة والشؽ وطدم القؼقـ، وإن كان يدطل اإل

ريب يف ديـ اهلل كالؿـافؼ فنكف يتؾجؾج، فنذا قالقا لف: مـ ربؽ؟ كان طـده شؽقك وطـده 

: مـ كبقؽ؟ يؼقل: ٓ يؼقل: ٓ أدري، وإذا قالقا: ما ديـؽ؟ يؼقل: ٓ أدري، وإذا ققؾ

 « .أدري، هاه هاه ٓ أدري سؿعت الـاس يؼقلقن شقئا فؼؾتف
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يعـل أكف يف الدكقا يؼقل ما يؼقلف الـاس مـ غقر إيؿان، هذا الؿـافؼ والعقاذ باهلل، هذا الؿـافؼ 

الذي أضفر اإلسالم وهق ٓ يعتؼده يف قؾبف، وإكؿا أضفره مـ أجؾ مصالحف الدكققية، فقؼقل 

قا: ربل اهلل، وهق غقر مممـ هبا، قؾبف مـؽر والعقاذ باهلل!! يؼقل: ديـل اإلسالم وهق ٓ يف الدك

وهق ٓ يممـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -يممـ باإلسالم، قؾبف مـؽر!! يؼقل: كبقل محؿد 

هذا هق الؿـافؼ، فقؼال لف: ٓ دريت وٓ »برسالة محؿد يف قؾبف! ! إكؿا يؼقل بؾساكف فؼط، 

مـ حديد يصقح هبا صقحة لق سؿعف الثؼالن لصعؼقا، يسؿعفا كؾ  (٤)ب بؿرزبةتؾقت، فقضر

شلء إٓ اإلكسان، لق سؿعف لصعؼ، أي لؿات مـ الفقل، ويضقؼ طؾقف يف قربه حتك 

تختؾػ أضالطف، ويػتح لف باب إلك الـار، فقلتقف مـ سؿقمفا وحرها، فقؼقل: يا رب ٓ تؼؿ 

 والعقاذ باهلل، ٕكف ما أجاب بالجقاب السديد. الساطة، هذه طقشتف وحالتف يف الؼرب،

، والعقاذ « ولذلؽ يـادي مـاد: أن كذب طبدي، فلفرشقه مـ الـار، وافتحقا لف بابا مـ الـار

باهلل. فنذا كاكت هذه الؿسائؾ هبذه إهؿقة وجب طؾقـا أن كتعؾؿفا وأن كعتؼدها، وٓ يؽػل 

ا، وكعؿؾ هبا ما دمـا طؾك ققد الحقاة، لعؾ اهلل التعؾؿ فؼط، بؾ كتعؾؿفا وكعتؼدها، وكممـ هب

ـَ آَمـُقا بِاْلَؼْقِل الثَّابِِت فِل }أن يثبتـا طـد السمال يف الؼرب، يؼقل اهلل تعالك:  ِذي ُيَثبُِّت اهلُل الَّ

ـَ َوَيْػَعُؾ اهلُل َما َيَش  ِخَرِة َوُيِضؾُّ اهلُل الظَّالِِؿق ْٔ ْكَقا َوفِل ا  [ .٢٧]إبراهقؿ:  {اءُ اْلَحَقاِة الدُّ

ففذه إصقل الثالثة لفا أهؿقة طظقؿة، ولفذا ركز طؾقفا الشقخ يف هذه الرسالة ووضحفا 

مـ أجؾ أن كدرسفا، وكتؿعـ فقفا وكعتؼدها وكعؿؾ هبا، لعؾ اهلل أن يثبتـا وإياكؿ بالؼقل 

 ((٩٢-٪)صيف شرحف -الثابت يف الحقاة الدكقا ويف أخرة.)العالمة الػقزان  حػظف اهلل

                                                           

1
 .الؿعجؿ القسقط-الؿطرقة الؽبقرة تؽسر هبا الحجارة وطصقة مـ حديد (  
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 األربع الؿسائل

 قال الشقخ اإلسالم محؿد بن طبد الوهاب رحؿه اهلل

ِحقمِ  ْحَؿِن الرَّ  بِْسِم اهللِ الرَّ

 اْطؾْم َرِحَؿَك اهللُ أكه يجب طؾقـا تعؾم أربع مسائل.

 ة.)األُوَلى( اْلِعْؾُم َوُهَو َمْعرَِفُة اهللِ، َوَمْعِرَفُة َكبِقِِّه، ومعرفة دين اإلسالم باألدل

 )الثاكقة( العؿل به.

 )الثالثة( الدطوة إلقه.

لِقُل َقْوُلُه َتَعاَلى: بسم اهلل الرحؿن الرحقم  ْبُر َطَؾى األََذى فِقِه، َوالدَّ ابَِعُة( الصَّ  -َواْلَعْصرِ })الرَّ

ْكَساَن َلِػي ُخْسرٍ  الَِحاِت َوَتَواَصوْ  -إِنَّ اإْلِ ا بِاْلَحقِّ َوَتَواَصْوا إَِّلَّ الَِّذيَن آَمـُوا َوَطِؿُؾوا الصَّ

ْبرِ   [٣ - ١]العصر:  {بِالصَّ

ُْْفْم.قال الشافعي رحؿه اهلل وَرَة َلَؽَػ ًة َطَؾى َخْؾِؼِه إَِّل َهِذِه السو   َتَعاَلى: َلْو َما َأْكَزَل اهللُ ُحجَّ

لِقُل َقْوُلُه َتَعاَلى:  الِعْؾُم َقْبَل الَؼْوِل َواْلَعَؿِل، ")َباُب(  َوَقاَل الُبَخاِريو رحؿه اهلل تعالى  َوالدَّ

َْْغِػْر لَِذْكبَِك } ُه ََّل إَِلَه إَِّلَّ اهللُ َواْس  " َوالَعَؿلِ  الَؼْولِ  َقْبَل  بِاْلِعْؾمِ  َفَبَدأَ  [١٩]محؿد:  {َفاْطَؾْم َأكَّ
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 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

قًا بالـبل صؾك اهلل ابتدأ الؿصـػ رحؿف اهلل كتابف بالبسؿؾة اقتداًء بالؽتاب العزيز، وتلس

 طؾقف وسؾؿ يف مؽتباتف ومراسالتف 

 )اطؾم (

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

 أي: كـ متفقئًا ومتػفؿًا لؿا يؾؼك إلقؽ مـ الؿعؾقم.

: دطاء لؽ بالرحؿة، أي: غػر اهلل لؽ ما مضك ووفؼؽ وطصؿؽ فقؿا  )رحؿك اهلل(

ة فالؿغػرة لؿا مضك، والرحؿة: سمال السالمة مـ يستؼبؾ، وإذا قركت الرحؿة بالؿغػر

 ضرر الذكقب وشرها يف الؿستؼبؾ.اهـ

 )أكه يجب طؾقـا تعؾم أربع مسائل(

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

ققلف: يجب: القاجب: هق ما يثاب فاطؾف ويعاقب تاركف، والؿستحب: هق ما يثاب فاطؾف 

 ؾف وٓ طؼاب يف تركف.وٓ يعاقب تاركف، والؿباح: ٓ ثقاب يف فع

فؼقلف: يجب: يعـل أن هذا إمر لقس مـ الؿستحب، وٓ مـ الؿباح بؾ هق مـ القاجب 

 العقـل.

فنذا تركـا تعؾؿ هذه الؿسائؾ فنكـا كلثؿ ٕن هذا شلن القاجب، لؿ يؼؾ يستحب لـا أو 

ن العؾؿ مـ تركف يلثؿ، وٕؾقـا وجقبا، والقجقب معـاه الحتؿ لـا بؾ قال يجب ط يستحسـ 
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لك ٓ يحصؾ طؾقف إٓ بالتعؾؿ، والتعؾؿ يحتاج إلك طـاية وجفد ووقت، ويحتاج إلك ففؿ وإ

 حضقر قؾب، هذا هق التعؾؿ. اهـ

 (األولى: العؾم)

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

 وهق معرفة الفدى بدلقؾف. 

ديـف، الذي معرفتف والعؿؾ بف  العؾؿ شػاء لؾؼؾقب الؿريضة. وإن أهؿ ما طؾك العبد معرفة

 لدخقل الـار، أطاذكا اهلل مـفا. سبب لدخقل الجـة، والجفؾ بف وإضاطتف سبب 

فؿا كان واجبًا طؾك اإلكسان العؿؾ بف كلصقل اإليؿان، وشرائع اإلسالم، وما يجب 

اجتـابف مـ الؿحرمات، وما يحتاج إلقف يف الؿعامالت، وكحق ذلؽ مؿا ٓ يتؿ القاجب إٓ 

بف ففق واجب طؾقف العؾؿ بف، بخالف الؼدر الزائد طؾك ما يحتاج إلقف الؿعقـ فنكف مـ 

فروض الؽػايات الذي إذا قام هبا مـ يؽػل سؼط اإلثؿ طـ الباققـ، ثؿ إن صؾب العؾؿ فقؿا 

هق فرض كػاية أفضؾ مـ ققام الؾقؾ وصقام الـفار والصدقة بالذهب والػضة. قال أحؿد: 

 مـ الجفاد وغقره مؿا يتطقع بف.  ف أفضؾتعؾؿ العؾؿ وتعؾقؿ

فنن العؾؿ هق إصؾ وإساس، وأطظؿ العبادات، وآكد فروض الؽػايات، بؾ بف حقاة 

اإلسالم والؿسؾؿقـ، والتطقطات إكؿا هل شلء مختص بصاحبف ٓ يتعدى إلك غقره، وهق 

وأقرهبؿ إلقف،  الؿقراث الـبقي وكقر الؼؾقب، وأهؾف هؿ أهؾ اهلل وحزبف، وأولك الـاس بف

 وأخشاهؿ لف وأرفعفؿ درجات
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 )وهو معرفة اهلل(

أي: بؿا تعرف بف إلقـا يف كتابف وسـة رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ أسؿائف وصػاتف 

 بعد العؾؿ باهلل سبحاكف وتعالك. وأفعالف، وٓ يؽقن اإلكسان طؾك حؼقؼة مـ ديـف إٓ

 )ومعرفة كبقه(

سطة بقــا وبقـ اهلل يف تبؾقغ رسالة اهلل، ومعرفتف فرض طؾك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ففق القا

بتبؾقغف، فنن أمر  كؾ مؽؾػ، وأحد مفؿات الديـ. والـبل: رجؾ أوحل إلقف بشرع ولؿ يممر

بف فرسقل
٢

 . اهـ

 )ومعرفة دين اإلسالم(

  رحؿه اهلل٪ ابن طثقؿقن العالمة قال

التعبد هلل بؿا شرع مـذ أن ارسؾ اهلل  ققلف معرفة ديـ اإلسالم: اإلسالم بالؿعـك العام هق

الرسؾ إلك أن تؼقم الساطة كؿا ذكر طز وجؾ ذلؽ يف آيات كثقرة تدل طؾك أن الشرائع 

ـِ َلَؽ }السابؼة كؾفا إسالم هلل طز وجؾ: قال اهلل تعالك طـ إبراهقؿ:  َربَّـَا َواْجَعْؾـَا ُمْسؾَِؿْق

ًة ُمْسؾَِؿةً  تِـَا ُأمَّ يَّ ـْ ُذرِّ
 [ .٤٢٨قرة البؼرة، أية: ]س {َومِ

                                                           
 -قال صالح آل الشقخ يف شرحف لثالثة إصقل 2

                          الـبل: هق مـ أوحل إلقف بشرع، وأمر بتبؾقغف إلك ققم مقافؼقـ لف، أو لؿ يممر بالتبؾقغ.

الـبقات إلبـ تقؿقة  -واكظر  أوحل إلقف بشرع أو كتاب وأمر بتبؾقغف إلك ققم مخالػقـ. والرسقل: هق مـ

 (٧٤٤/ص٢رحؿف اهلل  )ج
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واإلسالم بالؿعـك الخاص بعد بعثة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يختص بؿا بعث بف محؿد 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٕن ما بعث بف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كسخ جؿقع إديان السابؼة 

 رسؾفؿ.فصار مـ أتبعف مسؾؿًا ومـ خالػف لقس بؿسؾؿ، فلتباع الرسؾ مسؾؿقن يف زمـ 

فالقفقد مسؾؿقن يف زمـ مقسك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ والـصارى مسؾؿقن يف زمـ طقسك  

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وأما حقـ بعث الـبل محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؽػروا بف فؾقسقا 

بؿسؾؿقـ. وهذا الديـ اإلسالمل هق الديـ الؿؼبقل طـد اهلل الـافع لصاحبف قال اهلل طز 

ْسالمُ إِنَّ ال}وجؾ 
ِ ْٕ  ا

ِ
ـَ ِطـَْد اهلل ي ـْ َيْبَتِغ َغْقَر }[ ، وقال: ٤٩]سقرة آل طؿران، أية:  {دِّ َوَم

ـَ  ـَ اْلَخاِسِري
ِخَرِة مِ ْٔ ـْ ُيْؼَبَؾ مِـُْف َوُهَق فِل ا ْسالِم ِديـًا َفَؾ

ِ ْٕ هذا [ و٨٥]آل طؿران، أية:  {ا

ؾقف وسؾؿ وأمتف، قال اهلل َتَعاَلك: الذي امتـ بف طؾك محؿد صؾك اهلل طاإلسالم هق اإلسالم 

ْسالَم دِ }
ِ ْٕ ]سقرة  {يـًااْلَقْقَم َأْكَؿْؾُت َلُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأْتَؿْؿُت َطَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضقُت َلُؽُؿ ا

 [ اهـ٣الؿائدة، أية: 

 )باألدلة(

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

 ف التؼؾقدارة إلك أكف ٓ يصؾح فقوفقف إش

 )الثاكقة: العؿل به(

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

فالعؿؾ: هق ثؿرة العؾؿ، والعؾؿ مؼصقد لغقره، ففق بؿـزلة الشجرة والعؿؾ بؿـزلة الثؿرة، 

فال بد مع العؾؿ بديـ اإلسالم العؿؾ بف، فنن الذي معف طؾؿ وٓ يعؿؾ بف شر مـ الجاهؾ، 
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، وهق أحد الثالثة الذيـ أخرب " ٣لـاس طذابًا طالؿ لؿ يـػعف اهلل بعؾؿفأشد ا"ويف الحديث: 

 . وقد ققؾ:٤الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أهنؿ أول مـ تسعر هبؿ الـار يقم الؼقامة

 عؿؾـ ... معذب مـ قبؾ طباد القثـوطامؾ بعؾؿف لؿ ي

 )الثالثة: الدطوة إلقه(

والعؿؾ بف فقجب طؾقف السعل يف الدطقة إلقف،  فنذا حصؾ لف بتقفقؼ اهلل العؾؿ بديـ اإلسالم

كؿا هل صريؼة الرسؾ وأتباطفؿ. وأطؾك مراتب العؾؿ الدطقة إلك الحؼ وسبقؾ الرشاد، 

وكػل الشرك والػساد، فنكف ما مـ كبل يبعث إلك ققمف إٓ ويدطقهؿ إلك صاطة اهلل وإفراده 

إهؿ بعد ذلؽ مـ شرائع هؿ فبالعبادة، ويـفاهؿ طـ الشرك ووسائؾف وذرائعف، ويبدأ بإ

 اإلسالم.

 الرابعة: الصبر طؾى األذى فقه(

ٕن مـ قام بديـ اإلسالم ودطا الـاس إلقف فؼد تحؿؾ أمرًا طظقؿًا، وقام مؼام الرسؾ يف 

الدطقة، وقصد أن يحقل بقـ الـاس وبقـ شفقاهتؿ وأهقائفؿ واطتؼاداهتؿ الباصؾة، فحقـئذ 

 ب. وهذه إربع أوجب القاجبات.اهرب ويحتسٓبد أن يمذوه، فعؾقف أن يص

الَِحاِت }والدلقل قوله تعالى:  ْكَساَن َلِػي ُخْسرٍ إَِّلَّ الَِّذيَن آَمـُوا َوَطِؿُؾوا الصَّ َواْلَعْصرِ إِنَّ اإْلِ

ْبرِ   {َوَتَواَصْوا بِاْلَحقِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ

                                                           
3

 (٤٦٣٤)الضعقػة/- اهلل رحؿف إلباين ضعػف 

4
 (٤٩٠٥)-مسؾؿ صحقح واكظر (٢٣٨٢)-الرتمذي أخرجف 
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 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

ب أن تتعؾؿفا بالتػصقؾ، هؾ مـ دلقؾ طؾك ما قالف الشقخ؟ إن هذه هذه الؿسائؾ إربع يج

الؿسائؾ إربع يجب طؾقـا تعؾؿفا، وهق وطدكا أكف ٓ يؼقل شقئا إٓ بدلقؾ، فليـ الدلقؾ؟ 

ِحقؿ  ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ
ِ
ْكَساَن َلِػل }قال: الدلقؾ طؾك ذلؽ ققلف تعالك: بِْسِؿ اهلل َواْلَعْصِر إِنَّ اإْلِ

ْبرِ  ُخْسرٍ  الَِحاِت َوَتَقاَصْقا بِاْلَحؼِّ َوَتَقاَصْقا بِالصَّ ـَ آَمـُقا َوَطِؿُؾقا الصَّ ِذي َّٓ الَّ إٓ الذيـ  {إِ

طز  -آمـقا: هذه هل الؿسللة إولك: العؾؿ، ٕن اإليؿان ٓ يؽقن إٓ بعؾؿ وهق معرفة اهلل 

 ، ومعرفة كبقف، ومعرفة ديـ اإلسالم بإدلة.-وجؾ 

 ثاكقة: وطؿؾقا الصالحات، هذا العؿؾ بالعؾؿ.الؿسللة ال

 الؿسللة الثالثة: وتقاصقا بالحؼ، ففذه الدطقة إلك العؾؿ والعؿؾ.

  سبقؾ الدطقة إلك العؾؿ والعؿؾ.الؿسللة الرابعة: وتقاصقا بالصرب طؾك إذى يف

 . )والعصر(فؼقلف سبحاكف: 

ه الؽسرة والؿراد بف الققت القاو: واو الؼسؿ، والعصر اسؿ مؼسؿ بف مجرور وطالمة جر

 والزمان.

يؼسؿ بؿا شاء مـ  -جؾ وطال  -بالزمان والققت وهق مخؾقق، واهلل  -تعالك  -أقسؿ اهلل 

 -الخؾؼ، والؿخؾقق ٓ يؼسؿ إٓ باهلل، واهلل ٓ يؼسؿ إٓ بشلء لف أهؿقة، وفقف آية مـ آياتف 

أقسؿ اهلل بالعصر، وبالؾقؾ إذا  ففذا الزمان فقف طربة ولف أهؿقة، ولذلؽ -سبحاكف وتعالك 

 يغشك، وأقسؿ بالضحك.
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صؾك اهلل طؾقف  -أما الؿخؾقق فنكف ٓ يؼسؿ إٓ باهلل، وٓ يجقز لـا أن كحؾػ بغقر اهلل، قال 

مـ كان حالػا فؾقحؾػ باهلل أو »، وقال: « مـ حؾػ بغقر اهلل فؼد كػر أو أشرك: »-وسؾؿ 

 « .لقصؿت

ْكَسانَ }ققلف: )  ( اإلكسان جؿقع بـل آدم لؿ يستثـ أحدا ٓ الؿؾقك وٓ  {َلِػي ُخْسرٍ  إِنَّ اإْلِ

 "الرؤساء، وٓ إغـقاء، وٓ الػؼراء، وٓ إحرار، وٓ العبقد، وٓ الذكقر وٓ اإلكاث. فـ 

يف اإلكسان لالستغراق، كؾ بـل آدم يف خسر٪ أي يف خسارة وهالك إذا ضقعقا هذا  "أل 

يف معصقة اهلل، وفقؿا يضرهؿ.وهذا الققت الذي هق رخقص  الققت الثؿقـ، واستعؿؾقه

طـد كثقر مـ الـاس يطقل طؾقفؿ الققت يؿؾقن ويؼقلقن: كريد قتؾ الققت، يلتقن 

بالؿؾفقات، أو يسافرون لؾخارج لؼضاء العطؾة والققت، أو يضحؽقن ويؿزحقن لؼطع 

قم الؼقامة، وهق الققت، ففمٓء الذيـ قطعقه وضقعقه سقؽقن خسارة وكدامة طؾقفؿ ي

 مصدر سعادهتؿ لق حافظقا طؾقف.

فجؿقع بـل آدم يف خسارة وهالك إٓ مـ اتصػ بلربع صػات هل: العؾؿ، والعؿؾ، 

 والدطقة إلك اهلل، والصرب طؾك إذى.

 فؿـ اتصػ هبذه الصػات إربع كجك مـ هذه الخسارة.

 وٓ يؿؽـ اإليؿان باهلل إٓ بالعؾؿ الذي هق معرفة اهلل.

الَِحاِت وَ } : أي طؿؾقا إطؿال الصالحة مـ واجبات ومستحبات، فاستغؾقا  {َطِؿُؾوا الصَّ

وقتفؿ بعؿؾ الصالحات بؿا يػقدهؿ يف ديـفؿ ودكقاهؿ، حتك العؿؾ لؾدكقا فقف خقر وفقف 
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أجر إذا قصد بف آستعاكة طؾك الطاطة، فؽقػ بالعؿؾ لمخرة، الؿفؿ أكؽ ٓ تضقع الققت 

 لء يػقدك ويـػعؽ.بؾ تستعؿؾف يف ش

 -طز وجؾ  -: أمروا بالؿعروف، وهنقا طـ الؿـؽر، ودطقا إلك اهلل  {َوَتَواَصْوا بِاْلَحقِّ  } 

 -طز وجؾ  -وطؾؿقا العؾؿ الـافع، وكشروا العؾؿ والخقر يف الـاس أصبحقا دطاة إلك اهلل 

ْبرِ } لحبس، والؿراد بف هـا: : صربوا طؾك ما يـالفؿ، والصرب يف الؾغة: ا {َوَتَواَصْوا بِالصَّ

 حبس الـػس طؾك صاطة اهلل، وهق ثالثة أكقاع:

 : صرب طؾك صاطة اهلل.األول

 : صرب طـ محارم اهلل.الثاين

 : صرب طؾك أقدار اهلل.الثالث

: صرب طؾك صاطة اهلل، ٕن الـػس تريد الؽسؾ وتريد الراحة، فال بد أن يصربها فاألول

طؾك الصقام وطؾك الجفاد يف سبقؾ اهلل وإن كاكت اإلكسان طؾك الطاطة وطؾك الصالة و

 تؽره هذه إمقر، يصربها ويحبسفا طؾك صاطة اهلل.

: صرب طؾك محارم اهلل، الـػس تريد الؿحرمات والشفقات، تؿقؾ إلقفا وتـزع إلقفا، والثاين

فال بد أن يربطفا ويحبسفا طـ الؿحرمات، وهذا يحتاج إلك صرب، ولقس مـ السفؾ مـع 

طـ الشفقات الؿحرمة، مـ لقس طـده صرب فنن كػسف تتغؾب طؾقف وتجـح إلك  الـػس

 الؿحرمات.
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: الصرب طؾك أقدار اهلل الؿملؿة: الؿصائب التل تصقب اإلكسان مـ مقت قريب، أو الثالث

ضقاع مال، أو مرض يصقب اإلكسان، ٓ بد أن يصرب طؾك قضاء اهلل وقدره ٓ يجزع وٓ 

طـ الـقاحة والتسخط ويحبس الـػس طـ الجزع، ويحبس يتسخط بؾ يحبس الؾسان 

                  . هذا هق الصرب طؾك الؿصائب. اهـالجقارح طـ لطؿ الخدود وشؼ الجققب

ًة َطَؾى َخْؾِؼِه إَِّل َهِذِه السورة لؽػْفم.( )قال الشافعي رحؿه اهلل تعالى: لوما َأْكَزَل اهللُ ُحجَّ
(٥)

  

                                                           
وهق ققل . لقس بصحقح طـفي يـؼؾ طـ الشافعل يحقك حػظف اهلل تعالك: هذا الؼقل الذ ـاقال شقخ  5

لق تدبر الـاس هذه السقرة }مـؽر،وإكؿا الؿـؼقل طـف كؿا ذكره إبـ كثقر يف تػسقره طـ الشافعل بؾػظ 

لق فؽر }طـ الشافعل بؾػظ  -التبقان و يف مػتاح دار السعادة وفِل طدة الصابريـ-وذكر إبـ الؼقؿ يف  {لؽػتفؿ

  (٤٤ح إصقل الثالثة ص)اهـ شر {الـاس كؾفؿ يف هذه السقرة لؽػتفؿ

 إصقل( ثالثة طؾك الؿؼقل )زبدة-كتابف يف الحضرمل باجؿال محؿد شقخـا قال*

  لؿ السقرة هذه ٕن لػظفا٪ كؽارة الؿملػ: أورده الذي الؾػظ هبذا ثبقهتا طدم طؾك يدل َومؿا"

  اهـ"كػتفؿ؟!. فؽقػ حج، و وصقام وزكاة وصالة صفارة مـ الػؼف أحؽام تجؿع

اإلمام الـقوي رحؿف اهلل يف رياض الصالحقـ تحت  باب: التعاون طؾك الرب والتؼقى قال اإلمام  *قال

 ـاه "إن الـاس أو أكثرهؿ يف غػؾة طـ تدبر هذه السقرة"رحؿف اهلل كالما معـاه:   الشافعل

َمـ ذكره هذا الؼقل       شقخـا أبق طؿرو طبد الؽريؿ الحجقري حػظف اهلل: هذا الؼقل أصح و أقدمقال 

صح إٓ إذا كان لف إسـاد بؾ همٓء إئؿة كالمفؿ إذا وجد كر إسـادا طـ الشافعل وٓ يؾزم أكف ٓ ي ولؿ

  (٢٤-٢٣)رقؿ طـد آية، تػسقر ابـ كثقر سقرة البؼرة -)مـ درسف يؽػل. فقف مصدر ذكره إمامٌ 

 الؿفرة-دار الؼرآن والحديث ٤٤٤٠-رجب-٢٠
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 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

هـ(، ٢٠٤هـ( الؿتقىف سـة )٤٥٠هق محؿد بـ إدريس الؼرشل، اإلمام الشفقر،ولد سـة )

 رحؿف اهلل تعالك.

لعظؿ شلهنا مع غاية اختصارها، لق فؽر الـاس فقفا لؽػتفؿ، لجؿعفا لؾخقر بحذافقره، فنهنا 

ف، فتضؿـت جؿقع دلت طؾك العؾؿ والعؿؾ، الدطقة إلك الحؼ، والصرب طؾك إذى فق

 مراتب الؽؿال اإلكساين، ففل حؼقؼة بلن يؼال فقفا ما قالف هذا اإلمام الجؾقؾ،

وقال شقخ اإلسالم: هق كؿا قال، فنن اهلل أخرب أن جؿقع الـاس خاسرون إٓ مـ كان يف  

 كػسف مممـًا صالحا، ومع غقره مقصقًا بالحؼ مقصقًا بالصرب.

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

لقس معـك كالم الشافعل أن هذه السقرة تؽػل الـاس، لق ما أكزل اهلل غقرها٪ لؽـفا أقامت و

الحجة طؾقفؿ ٕن اهلل بقـ فقفا أسباب السعادة وأسباب الشؼاوة، فال أحد يقم الؼقامة 

يؼقل: أكا ٓ أطرف أسباب السعادة وٓ أطرف أسباب الشؼاوة وهق يؼرأ هذه السقرة 

 اهـالؿختصرة القجقزة. 

 .(الِعْؾُؿ َقْبَؾ الؼقل والعؿؾ )وقال الُبَخاِريُّ َرِحَؿُف اهلُل َتَعاَلك: َباُب 

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

البخاري: هق اإلمام محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ البخاري، كسبة إلك بخارى بؾدة يف 

لذي هق ، صاحب الصحقح ا-رحؿف اهلل  -الؿشرق، إمام أهؾ الحديث وجبؾ الحػظ 

 أصح الؽتب بعد كتاب اهلل.
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ققلف: العؾؿ قبؾ الؼقل والعؿؾ٪ ٕن العؿؾ ٓ يـػع إٓ إذا كان مبـقا طؾك طؾؿ، أما العؿؾ 

ًٓ طؾقف يقم الؼقامة، فال بد أن ًٓ وضال  الؿبـل طؾك جفؾ فنكف ٓ يـػع صاحبف بؾ يؽقن وبا

 يؼدم تعؾؿ العؾؿ قبؾ العؿؾ. اهـ

  الِعْؾُم َقْبَل الَؼْوِل َواْلَعَؿلِ  ")َباُب(  ؿه اهلل تعالى َوَقاَل الُبَخاِريو رح

َْْغِػْر لَِذْكبَِك َفا}والدلقل قوله تعالى:  ُه َّلَ إَِلَه إَِّلَّ اهللُ َواْس  [.١٩]محؿد:  {ْطَؾْم َأكَّ

 ٦َفَبَدَأ بِاْلِعْؾِم َقْبَل الَؼْوِل َوالَعَؿِل(

 ٪قاسم رحؿه اهللبن ا طبد الرحؿن العالمة قال

استدل الؿصـػ رحؿف اهلل هبذه أية الؽريؿة طؾك وجقب البدائة بالعؾؿ قبؾ الؼقل 

والعؿؾ، كؿا استدل هبا البخاري رحؿف اهلل طؾك صحة ما ترجؿ بف، وذلؽ أن اهلل تعالك أمر 

 َفاْطَؾْؿ َأكَّفُ }كبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بلمريـ: بالعؾؿ ثؿ بالعؿؾ، والؿبدوء بف العؾؿ يف ققلف: 

َّٓ اهللُ  فدل طؾك أن مرتبة العؾؿ  {َواْسَتْغِػْر لَِذْكبَِؽ }، ثؿ أطؼبف بالعؿؾ يف ققلف:  {ٓ إَِلَف إِ

مؼدمة طؾك مرتبة العؿؾ، وان العؾؿ شرط يف صحة الؼقل والعؿؾ، فال يعترب إٓ بف، ففق 

 مؼدم طؾقفؿا، ٕكف مصحح الـقة الؿصححة لؾعؿؾ.

َّٓ اهللُ  َفاْطَؾْؿ َأكَّفُ }حقث قال:   ، وٓ يبدأ إٓ بإهؿ  {َواْسَتْغِػْر لَِذْكبَِؽ }، ثؿ قال:  {ٓ إَِلَف إِ

 فإهؿ. اهـ

                                                           
6

مِـ فؾقس عؿؾ(وال الؼقل )قبؾ ققلف وأما اهلل رحؿف البخاري اإلمام كالم اكتفك بالعؾؿ( )فبدأققلف

 الؿؼقل( وإيضاحا. )زبدة شرحا ذكره أكف أو حػظف مـ كتبف  الؿصـػ ولعؾ البخاري كالم 

 



23 

 

 

 ؿسائلالثالث ال

 قال الؿصـف رحؿه اهلل:

ُم َهِذِه الثَّالِث َمَسائِل واْلَعَؿُل  ه َيِجُب َطَؾى ُكلِّ ُمْسِؾٍم َوُمْسِؾَؿٍة َتَعؾو  )اْطَؾْم( َرِحَؿَك اهللُ َأكَّ

.  بِِفنَّ

ُْْرْكـَا َهَؿال َبْل َأْرَسَل إَِلْقـَا َرُسوَّلً َفَؿْن َأَصاَطُه َدَخ  َل الَجـََّة )األُوَلى( َأنَّ اهللَ َخَؾَؼـَا َوَرَزَقـَا َوَلْم َي

لِقُل َقْوُلُه َتَعاَلى:  ا َأْرَسْؾـَا إَِلْقُؽْم َرُسوًَّل َشاهِ }َوَمْن َطَصاُه َدَخَل الـَّاَر، َوالدَّ ًدا َطَؾْقُؽْم َكَؿا إِكَّ

ُسوَل َفَلَخْذَكاُه َأْخًذا َوبِقاًل  -َأْرَسْؾـَا إَِلى فِْرَطْوَن َرُسوًَّل    {َفَعَصى فِْرَطْوُن الرَّ

 [ ١٦ - ١٥]الؿزمل: 

ٌب َوَّل َكبِيٌّ ُمْرَسٌل،  )الثَّاكَِقُة( َأنَّ اهلل َّل َيْرَضى َأْن ُيْشَرَك معه يف طبادته أحد َّل َمَؾٌك ُمَؼرَّ

لِقُل َقْوُلُه َتَعاَلى:  ِه َفاَل َتْدُطوا َمَع اهللِ َأَحًدا}َوالدَّ  [ ١٨]الجن:  {َوَأنَّ اْلَؿَساِجَد لِؾَّ

َد اهللَ َّل يجوز له مواَّلة من حاد اله َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاَن  ُسوَل َوَوحَّ )الثَّالَِثُة( َأنَّ َمْن َأَصاَع الرَّ

 َأْقَرَب َقِريٍب، 

لِقُل  وَن َمْن َحادَّ اهللَ َوَرُسوَلُه َولَ  َوالدَّ ْو َقْوُلُه تعالى:ََّل َتِجُد َقْوًما ُيْمِمـُوَن بِاهللِ َواْلَقْوِم اْْلِخرِ ُيَوادو

يَؿاَن َوأَ  ََْب فِي ُقُؾوِبِفُم اإْلِ َدُهْم يَّ َكاُكوا آَباَءُهْم َأْو َأْبـَاَءُهْم َأْو إِْخَواَكُفْم َأْو َطِشقَرَتُفْم ُأوَلئَِك َك

 بُِروٍح ِمـُْه َوُيْدِخُؾُفْم َجـَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحَِْفا اأْلَْكَفاُر َخالِِديَن فِقَفا َرِضَي اهللُ َطـُْفْم َوَرُضوا

 [ ٢٢]الؿجادلة:  {َطـُْه ُأوَلئَِك ِحْزُب اهللِ َأََّل إِنَّ ِحْزَب اهللِ ُهُم اْلُؿْػِؾُحونَ 
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ه َيِجُب َطَؾى ُكلِّ مسؾم ومسؾؿة تعؾم ثالث هذه الؿسائل)اْطَؾْم َرِحَؿَك اهللُ   َأكَّ

 والعؿل بفن ( 

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

عدها ومعـاها: )ققلف: اطؾؿ(: هذه الؽؾؿة قؾـا فقؿا سبؼ أهنا كؾؿة يمتك هبا لالهتؿام بؿا ب 

 تعؾؿ واففؿ وتقؼـ.

رحؿة، وهذا أيًضا كؿا سبؼ يف أن الؿعؾؿ يـبغل أن )ققلف: رحؿؽ اهلل(: هذا دطاء لؽ بال

يتؾطػ مع الؿتعؾؿ، وأن يدطق لف ويرغبف فنن هذا مـ أطظؿ وسائؾ التعؾقؿ، وٓ يـبغل لف 

أن يؼابؾ الؿتعؾؿ بالؼسقة والشدة والغؾظة٪ ٕن هذا يـػر طـ العؾؿ، ثؿ هذا أيًضا يدل طؾك 

 صقحة والؿـػعة والتقجقف السديد.ـ، وأكف يريد ال-رحؿف اهلل  -الـصح مـ الشقخ 

ه َيِجُب َطَؾى ُكلِّ مسؾم ومسؾؿة(  )َأكَّ

 ًا طقـًا، يعاقب الؿرء طؾك تركف.مؽؾػ مـ ذكر وأكثك، حر وطبد، وجقب 

)  )تعؾم ثالث هذه الؿسائل واْلَعَؿُل بِِفنَّ

 أي: معرفتفا، واطتؼاد معاكقفـ، والعؿؾ بؿدلقلفـ، فنن العؿؾ هق ثؿرة العؾؿ. اهـ 

ُْْرْكـَا َهَؿال َبْل َأْرَسَل إَِلْقـَا َرُسوَّلً َفَؿْن َأَصاَطُه َدَخَل الَجـَّةَ ( األُوَلى)  َأنَّ اهللَ َخَؾَؼـَا َوَرَزَقـَا َوَلْم َي

 َوَمْن َطَصاُه َدَخَل الـَّارَ 

 )َأنَّ اهللَ َخَؾَؼـَا َوَرَزَقـَا(
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 عؿ لـستعقـ هبا طؾك ما خؾؼـا لف.أي: أوجدكا بعد أن لؿ كؽـ شقئًا لعبادتف، ورزقـا الـ 

ُْْرْكـَا َهَؿال(  )َوَلْم َي

ْكَساُن }أي: مفؿؾقـ معطؾقـ سدى، شبف البفائؿ ٓ كممر وٓ كـفك، قال تعالك: 
ِ ْٕ َأَيْحَسُب ا

 [٣٦]الؼقامة:  {َأْن ُيْتَرَك ُسدًى 

َّٓ ُهَق َأَفَحِسْبُتْؿ َأكََّؿا َخَؾْؼـَاُكْؿ َطَبثًا َوَأكَُّؽْؿ إَِلْقـَا ٓ } ُتْرَجُعقَن َفَتَعاَلك اهلُل اْلَؿؾُِؽ اْلَحؼُّ ٓ إَِلَف إِ

 [٤٤٦، ٤٤٥]الؿممـقن:  {َربُّ اْلَعْرِش اْلَؽِريؿِ 

 )َبْل َأْرَسَل إَِلْقـَا َرُسوَّلً (

هق محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، أرسؾف بالفدى وديـ الحؼ، وهذا أصؾ طظقؿ مـ أصقل  

 واطتؼاده، والعؿؾ بؿؼتضاه.الديـ يجب طؾقـا معرفتف، 

 )َفَؿْن َأَصاَطُه َدَخَل الَجـََّة(

َْكَفاُر }ٕن صاطتف صاطة هلل:  ْٕ ـْ َتْحتَِفا ا
ـْ ُيطِِع اهلَل َوَرُسقَلُف ُيْدِخْؾُف َجـَّاٍت َتْجِري مِ َوَم

ـَ فِقَفا َوَذلَِؽ اْلَػْقُز اْلَعظِقؿُ  ـْ ُيطِِع اهللَ }[ ، ٤٣]الـساء:  {َخالِِدي  َوَرُسقَلُف َوَيْخَش اهلَل َوَم

 [ .٥٢]الـقر:  {َوَيتَّْؼِف َفُلوَلئَِؽ ُهُؿ اْلَػائُِزونَ 

 )َوَمْن َطَصاُه َدَخَل الـَّاَر(

ـْ َيْعِص اهلَل َوَرُسقَلُف َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْؾُف َكارًا َخالِدًا فِقَفا َوَلُف َطَذاٌب }أطاذكا اهلل مـفا   َوَم

ـٌ   [ وقد أمركا اهلل بطاطتف وهناكا طـ معصقتف يف غقر مقضع مـ كتابف.٤٤]الـساء:  {ُمِفق
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لِقُل َقْوُلُه َتَعاَلى:  ا َأْرَسْؾـَا إَِلْقُؽْم َرُسوًَّل َشاِهًدا َطَؾْقُؽْم َكَؿا َأْرَسْؾـَا إَِلى فِْرَطْوَن })َوالدَّ إِكَّ

ُسوَل َفَلَخْذَكا -َرُسوًَّل   [ ١٦ - ١٥]الؿزمل:  {ُه َأْخًذا َوبِقاًل َفَعَصى فِْرَطْوُن الرَّ

 )َفَلَخْذَكاُه َأْخًذا َوبِقاًل(

 شديدًا مفؾؽًا.-أي 

[ ، أي يعرضقن طؾقفا يف ٤٦]غافر:  {الـَّاُر ُيْعَرُضقَن َطَؾْقَفا ُغُدّوًا َوَطِشّقًا}قال تعالك: 

اَطُة َأْدِخُؾقا آَل  َوَيْقَم َتُؼقمُ }آخره  {وطشقًا}أول الـفار  {غدواً }الربزخ يعذبقن هبا  السَّ

[ ففذه طاقبة العاصقـ لؾرسؾ، وجزاء الؿخؾػقـ ٕمرهؿ، ٤٦]غافر:  {فِْرَطْقَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب 

أي: فاحذروا أكتؿ أيفا إمة أن تعصقا كبقؽؿ محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقحؾ بؽؿ، كؿا 

رة، كعقذ باهلل مـ ذلؽ. ويف حؾ هبؿ مـ طؼاب اهلل وألقؿ طذابف يف الدكقا والربزخ يف أخ

 ة مـ أصاع الرسؾ وشؼاوة مـ طصاهؿ.اهـدالؼرآن آيات كثقرة يف بقان سعا

 ُمْرَسٌؾ، الثَّاكَِقةُ )
ٌّ

ٌب َوٓ َكبِل ( َأنَّ اهلل ٓ َيْرَضك َأْن ُيْشَرَك معف يف طبادتف أحد ٓ َمَؾٌؽ ُمَؼرَّ

لِقُؾ َقْقُلُف َتَعاَلك:   َأَحًداَوَأنَّ اْلَؿَساجِ }َوالدَّ
ِ
ِف َفاَل َتْدُطقا َمَع اهلل  [ ٤٨]الجـ:  {َد لِؾَّ

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل.

 )َأنَّ اهلل َّل َيْرَضى َأْن ُيْشَرَك معه يف طبادته أحد(

هذه الؿسللة متعؾؼة بالؿسللة إولك ٕن إولك: هل بقان وجقب طبادة اهلل واتباع  

وهق معـك الشفادتقـ معـك شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -الرسقل 

وشفادة أن محؿًدا رسقل اهلل، والؿسللة الثاكقة: أن العبادة إذا خالطفا شرك فنهنا ٓ تؼبؾ٪ 

 .-طز وجؾ  -ٕكف ٓ بد أن تؽقن العبادة خالصة لقجف اهلل 
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بادة ٓ تـػع إٓ مع فؿـ طبد اهلل وطبد معف غقره فعبادتف باصؾة، وجقدها كعدمفا، ٕن الع

 اإلخالص والتقحقد

ـْ }فنذا خالطفا شرك فسدت كؿا قال تعالك: 
ـْ َقْبؾَِؽ َلئِ

ـَ مِ ِذي  إَِلْقَؽ َوإَِلك الَّ
َ

َوَلَؼْد ُأوِحل

ـَ  ـَ اْلَخاِسِري
َـّ مِ َـّ َطَؿُؾَؽ َوَلَتُؽقَك  [ .٦٥]الزمر:  {َأْشَرْكَت َلَقْحَبَط

[ . فالعبادة ٓ ٨٨]إكعام:  {َحبَِط َطـُْفْؿ َما َكاُكقا َيْعَؿُؾقنَ َوَلْق َأْشَرُكقا لَ }وقال سبحاكف: 

تسؿك طبادة إٓ مع التقحقد، كؿا أن الصالة ٓ تسؿك صالة إٓ مع الطفارة، فنذا خالط 

الشرك العبادة أفسدها، كؿا أن الطفارة إذا خالطفا كاقض مـ كقاقض القضقء أفسدها 

 ر مـ أيات بقـ إمر بعبادتف والـفل طـ الشرك.وأبطؾفا، ولفذا يجؿع اهلل يف كثق

َٓ ُتْشِرُكقا بِِف َشْقًئا}قال َتَعاَلك:  َّٓ }[ . وقال: ٣٦]الـساء:  {َواْطُبُدوا اهلَل َو َوَما ُأمُِروا إِ

ـَ ُحـََػاءَ  ي ـَ َلُف الدِّ ـْ َوَما َأرْ }: -طز وجؾ  -[ ، وقال ٥]البقـة:  {لَِقْعُبُدوا اهلَل ُمْخؾِِصق
َسْؾـَا مِ

َّٓ َأَكا َفاْطُبُدونِ  َٓ إَِلَف إِ َّٓ ُكقِحل إَِلْقِف َأكَُّف  ـْ َرُسقٍل إِ
 [ ٢٥]إكبقاء:  {َقْبؾَِؽ مِ

 )قوله: َّل مؾك مؼرب وَّل كبي مرسل:(

، وحؿؾة العرش ومـ -طؾقف السالم  -الؿؾؽ الؿؼرب هق أفضؾ الؿالئؽة مثؾ: جربيؾ 

طز  -، فؿع قرب الؿؽان مـ اهلل -سبحاكف وتعالك  -اهلل  حقلف، والؿالئؽة الؿؼربقن مـ

وقرب العبادة والؿؽاكة طـد اهلل، لق أشركفؿ أحد مع اهلل يف العبادة فنن اهلل ٓ  -وجؾ 

-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -يرضك بلن يشرك معف مؾؽ مؼرب وٓ كبل مرسؾ كؿحؿد 

أحد ولق كان مـ أفضؾ وطقسك وكقح وإبراهقؿ أولل العزم، ٓ يرضك أن يشرك معف 

الؿالئؽة، ولق كان مـ أفضؾ البشر.ففق ٓ يرضك أن يشرك معف أحد مـ الؿالئؽة وٓ مـ 
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الرسؾ، فؽقػ بغقرهؿ مـ إولقاء والصالحقـ، فغقر الؿالئؽة والرسؾ مـ باب أولك ٓ 

يرضك اهلل بنشراكفؿ معف يف العبادة، وهذا رد طؾك أولئؽ الذيـ يزطؿقن أهنؿ يتخذون 

َما }لصالحقـ وإولقاء شػعاء طـد اهلل لقؼربقهؿ طـد اهلل زلػك، كؿا قال أهؾ الجاهؾقة: ا

 ُزْلَػك
ِ
ُبقَكا إَِلك اهلل َّٓ لُِقَؼرِّ [ . وإٓ ففؿ يعتؼدون أن همٓء ٓ يخؾؼقن ٣]الزمر:  {َكْعُبُدُهْؿ إِ

طز  -سط طـد اهلل وٓ يرزققن وٓ يؿؾؽقن مقًتا وٓ حقاة وٓ كشقرا٪ وإكؿا قصدهؿ التق

، ٪ ولذلؽ صرفقا لفؿ شقًئا مـ العبادة تؼرًبا إلقفؿ، ذبحقا لؾؼبقر، وكذروا لؾؼبقر-وجؾ 

 واستغاثقا وهتػقا بإمقات.اهـ

لِقُل َقْوُلُه َتَعاَلى:  ِه َفاَل َتْدُطوا َمَع اهللِ َأَحًدا}َوالدَّ  [ ١٨]الجن:  {َوَأنَّ اْلَؿَساِجَد لِؾَّ

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا الرحؿن طبد العالمة قال

أي: وأن الؿقاضع التل بـقت لؾصالة والعبادة وذكر اهلل، أو أطضاء السجقد هلل فال تعبدوا، 

 هنل طام لجؿقع الخؾؼ اإلكس والجـ فقفا، أو هبا مع اهلل أحدًا.اهـ

َد اهللَ َّل يجوز له مواَّلة م ُسوَل َوَوحَّ َوَلْو َكاَن  ن حاد اهلل َوَرُسوَلهُ )الثَّالَِثُة( َأنَّ َمْن َأَصاَع الرَّ

 َأْقَرَب َقِريٍب،

وَن َمْن َحادَّ اهللَ َورَ  لِقُل َقْوُلُه تعالى:ََّل َتِجُد َقْوًما ُيْمِمـُوَن بِاهللِ َواْلَقْوِم اْْلِخرِ ُيَوادو ُسوَلُه َوَلْو َوالدَّ

َدُهْم  َكاُكوا آَباَءُهْم َأْو َأْبـَاَءُهْم َأْو إِْخَواَكُفْم َأوْ  يَؿاَن َوَأيَّ ََْب فِي ُقُؾوِبِفُم اإْلِ َطِشقَرَتُفْم ُأوَلئَِك َك

 بُِروٍح ِمـُْه َوُيْدِخُؾُفْم َجـَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحَِْفا اأْلَْكَفاُر َخالِِديَن فِقَفا َرِضَي اهللُ َطـُْفْم َوَرُضوا

 [ ٢٢]الؿجادلة:  { ُهُم اْلُؿْػِؾُحونَ َطـُْه ُأوَلئَِك ِحْزُب اهللِ َأََّل إِنَّ ِحْزَب اهللِ 
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َد اهللَ َّل يجوز له مواَّلة  ُسوَل َوَوحَّ من حاد اهلل َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاَن َأْقَرَب  ٧)َأنَّ َمْن َأَصاَع الرَّ

 َقرِيٍب، (

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

القٓء ٕولقاء اهلل والرباء هذه مسللة القٓء والرباء وهل تابعة لؾتقحقد، مـ حؼقق التقحقد 

مـ أطداء اهلل، والؿقآة والقٓء بؿعـك واحد، والقٓء يراد بف الؿحبة بالؼؾب، ويراد بف 

 الؿـاصرة والؿعاوكة.

والؿحادة معـاها: أن يؽقن اإلكسان يف جاكب، واهلل ورسقلف والؿممـقن يف جاكب، ويؽقن 

 الؿحاد يف جاكب الؽػار هذه هل الؿحادة.

                                                           
7

 ومقآة. تقلل أو وصغرى كربى إلك تـؼسؿ الؿقآة 

  طؾك وضفقرهؿ باكتصارهؿ والػرح ديـفؿ محبة و الؽافريـ ومحبة مقدة هل: التقلل أو فالؽربى

 ردة. ففق مسؾؿ مـ كان وإذا أكرب، كػرا كافرا صاحبف يعترب وهذا والؿسؾؿقـ، اإلسالم

  يػرح وٓ يحبفؿ ٓ أكف مع دكققية لؿصؾحة الؽػار محبة هل:إضفار الؿقآة أو والصغرى

 كػرا. ولقس ومعصقة محرم والؿسؾؿقـ.ففذا اإلسالم طؾك وضفقرهؿ باكتصارهؿ

 اإلسالم كقاقض مـ الثامـ الـاقض يف الؿسللة بسط ومقضع

 الؿؼقل( زبذة و الشقخ آل صالح )شرح اكظر

  : اهلل رحؿفؿ الرحؿـ طبد بـ الؾطقػ طبد بـ اهلل طبد الشقخ وسئؾ

 والتقلل؟ الؿقآة، بقـ الػرق طـ

 الؿؾة مـ يخرج كػر التقلل فلجاب:

 (٤٢٢/٤) -الـجدية إجقبة يف السـقة الدرر- الذكقب كبائر مـ كبقرة والؿقآة:
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ولق كان أقرب قريب: أي كسًبا، فنذا كان قريبؽ محادا هلل ورسقلف فقجب طؾقؽ  ققلف:

محادتف ومؼاصعتف، ومـ كان ولقا هلل ورسقلف وجب طؾقؽ أن تحبف وتقالقف، ولق كان بعقًدا 

مـ الـسب طـؽ، لق كان أطجؿقا أو أسقد أو أبقض أو أحؿر يجب طؾقؽ أن تقالقف وأن 

أقصك الشرق أو مـ أقصك الغرب، قال تعالك:  تحبف سقاء كان مـ بؾدك أو مـ

[ ، أي: بقـفؿ الؿحبة والتـاصر ٧٤]التقبة:  {َواْلُؿْممِـُقَن َواْلُؿْممِـَاُت َبْعُضُفْؿ َأْولَِقاُء َبْعضٍ }

 والتعاون، وبقـفؿ إلػة هذا بقـ الؿممـقـ.اهـ

 :اهلل رحؿه طثقؿقن ابن العالمة قال

 .لؿحبقبف طدو هق شقئا ساناإلك يحب أن العؼؾ مـ لقس ٕكف

وَن َمْن َحادَّ اهللَ َورَ  لِقُل َقْوُلُه تعالى:ََّل َتِجُد َقْوًما ُيْمِمـُوَن بِاهللِ َواْلَقْوِم اْْلِخرِ ُيَوادو ُسوَلُه َوَلْو َوالدَّ

َدُهْم َكاُكوا آَباَءُهْم َأْو َأْبـَاَءُهْم َأْو إِْخَواَكُفْم َأْو َطِشقَرَتُفْم ُأوَلئَِك َكَْ  يَؿاَن َوَأيَّ َب فِي ُقُؾوِبِفُم اإْلِ

 بُِروٍح ِمـُْه َوُيْدِخُؾُفْم َجـَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحَِْفا اأْلَْكَفاُر َخالِِديَن فِقَفا َرِضَي اهللُ َطـُْفْم َوَرُضوا

[ سورة الؿجادلة آية ٢٢ادلة: ]الؿج {َطـُْه ُأوَلئَِك ِحْزُب اهللِ َأََّل إِنَّ ِحْزَب اهللِ ُهُم اْلُؿْػِؾُحونَ 

٢٢. 

وَن َمْن َحادَّ اهللَ َوَرُسوَلُه (  )ََّل َتِجُد َقْوًما ُيْمِمـُوَن بِاهللِ َواْلَقْوِم اْْلِخرِ ُيَوادو

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

 وضفر هبذا أكف يجب طؾك كؾ مسؾؿ مؼاصعة الؿشركقـ ومـابذهتؿ.
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َدُهمْ   بُِروٍح ِمـُْه( )َوَأيَّ

 أي: ققاهؿ بـصر مـف، وكقر قؾقهبؿ باإليؿان والؼرآن وحججف، وسؿك كصره إياهؿ روحًا.

 اهلُل َطـُْفْؿ َوَرُضقا َطـُْف(
َ

 )َرِضل

وهذا أطؾك مراتب الـعقؿ وفقف سر بديع، وهق أهنؿ لؿا أسخطقا الؼرائب والعشائر يف اهلل 

بؿا أططاهؿ مـ الـعقؿ الؿؼقؿ، والػقز العظقؿ  طقضفؿ اهلل بالرضك طـفؿ، وأرضاهؿ طـف

 والػضؾ العؿقؿ.

 )ُأوَلئَِك ِحْزُب اهللِ َأََّل إِنَّ ِحْزَب اهللِ ُهُم اْلُؿْػِؾُحوَن(

 }أي: الؿقالقن أولقاء اهلل، الؿصارمقن أطداء اهلل هؿ  {ُأوَلئَِؽ }
ِ
وأكصاره يف  {ِحْزُب اهلل

 ف.أرضف، وطباده الؿؼربقن، وأهؾ كرامت

 )َأََّل إِنَّ ِحْزَب اهللِ ُهُم اْلُؿْػِؾُحوَن(

 الػائزون يف الدكقا وأخرة، الـاجقن يقم الؼقامة.اهـ
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 الحـقػقة

 قال الؿصـف رحؿه اهلل.

َة إِْبَراِهقَم َأْن َتْعُبَد اهللَ َوْحَدُه ُمْخؾِ  يَن! )اْطَؾْم( َأْرَشَدَك اهللُ لَِطاَطِِْه َأنَّ اْلَحـِقِػقََّة ِمؾَّ ًصا َلُه الدِّ

ْكَس إَِّلَّ }َوبَِذلَِك َأَمَر اهللُ َجِؿقَع الـَّاِس َوَخَؾَؼُفْم َلَفا َكَؿا َقاَل َتَعاَلى:  َوَما َخَؾْؼُت اْلِجنَّ َواإْلِ

ُدوِن.٥٦]الذاريات:  {لَِقْعُبُدونِ   [ َوَمْعـَى َيْعُبُدوِن: ُيَوحِّ

َّْْوحقِ   ُد، َوُهَو إِْفَراُد اهللِ بِاْلِعَباَدِة.َوَأْطَظُم َما َأَمَر اهللُ بِِه ال

لِقُل َقْوُلُه َتَعاَلى:  رُك َوُهَو َدْطَوُة َغْقرِِه َمَعُه َوالدَّ َواْطُبُدوا اهللَ َوََّل }َوَأْطَظُم َما َكَفى َطـْه الشِّ

 [٣٦]الـساء:  {بِِه َشْقًئا ُتْشرُِكوا

 

 َأْرَشَدَك اهللُ لَِطاَطِِْه(-)اْطَؾمْ 

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن مةالعال قال

 هداك ووفؼؽ لؿا يـػعؽ يف دكقاك وآخرتؽ، والرشد: آستؼامة طؾك صريؼ الحؼ، 

 .ضد الغل

يَن( َة إِْبَراِهقَم َأْن َتْعُبَد اهللَ َوْحَدُه ُمْخِؾًصا َلُه الدِّ  )َأنَّ اْلَحـِقِػقََّة ِمؾَّ

جؿقع إكبقاء طؾقفؿ السالم، هل ما قررها بف أي: الحـقػقة صريؼة وشريعة الخؾقؾ إبراهقؿ و

الؿصـػ أن تعبد اهلل مخؾصًا لف الديـ، ففذه هل حؼقؼة مؾة إبراهقؿ طبادة اهلل باإلخالص، 

 واإلخالص: حب اهلل وإرادة وجفف، وطبادة اهلل باإلخالص وترك ما سقاه 
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ـَ ُثؿَّ َأْوَحْقـَا إَِلْقَؽ َأِن اتَّ }هل الؿذكقرة يف ققلف تعالك: 
َة إِْبَراِهقَؿ َحـِقػًا َوَما َكاَن مِ بِْع مِؾَّ

ـَ  ـَ }[ ، ويف ققلف: ٤٢٣]الـحؾ:  {اْلُؿْشِركِق
ِف َحـِقػًا َوَلْؿ َيُؽ مِ ًة َقاكِتًا لِؾَّ إِنَّ إِْبَراِهقَؿ َكاَن ُأمَّ

ـَ  [ ، والحـقػ: مشتؼ مؽـ الحـػ، وهق الؿقؾ. فالحـقػ: ٤٢٠]الـحؾ: {اْلُؿْشِركِق

الشرك قصدًا إلك التقحقد، والحـقػ: الؿستؼقؿ الؿستؿسؽ باإلسالم، الؿؼبؾ الؿائؾ طـ 

 طؾك اهلل الؿعرض طـ كؾ ما سقاه، وكؾ مـ كان طؾك ديـ إبراهقؿ طؾقف السالم.اهـ

 )َوبَِذلَِك َأَمَر اهللُ َجِؿقَع الـَّاِس َوَخَؾَؼُفْم َلَفا(

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

اإلشارة ترجع إلك ققلف: أن تعبد اهلل مخؾصا لف الديـ، أي وبعبادة  ققلف: وبذلؽ أمر اهلل:

اهلل مخؾصا لف الديـ أمر اهلل جؿقع الخؾؼ، أمر اهلل جؿقع الـاس طرهبؿ وطجؿفؿ، أبقضفؿ 

وأسقدهؿ، كؾ الـاس مـ طفد آدم إلك آخر بشر يف الدكقا، كؾفؿ أمرهؿ اهلل بعبادتف مع 

 اإلخالص يف العبادة،اهـ

ْكَس إَِّلَّ لَِقْعُبُدونِ }اَل َتَعاَلى: )َكَؿا قَ   ({َوَما َخَؾْؼُت اْلِجنَّ َواإْلِ

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

أي: ما أوجد سبحاكف وتعالك الثؼؾقـ إٓ لحؽؿة طظقؿة، وهذه الحؽؿة العظقؿة هل طبادة 

ؿ يخؾؼقا طبثًا ولؿ يرتكقا لاهلل وحده ٓ شريؽ لف، وترك طبادة ما سقاه، وأفادت أن الخؾؼ 

 سدًى.
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ُدوِن(  )َيْعُبُدوِن: ُيَوحِّ

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

 وحدوا اهلل  فؿعـاه: {اطبدوا اهلل}قال ابـ طباس: كؾ مقضع يف الؼرآن 

َّْْوحقُِد، َوُهَو إِْفَراُد اهللِ   .(بِاْلِعَباَدةِ )َوَأْطَظُم َما َأَمَر اهللُ بِِه ال

 طثقؿقن رحؿه اهلل٪قال العالمة ابن 

التقحقد لغة مصدر وحد يقحد، أي جعؾ الشلء واحدا وهذا ٓ يتحؼؼ إٓ بـػل وإثبات، 

كػل الحؽؿ طؿا سقى الؿقحد وإثباتف لف فؿثال كؼقل: إكف ٓ يتؿ لإلكسان التقحقد حتك 

 تفا هلل وحده.يشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل فقـػل إلقهقة طؿا سقى اهلل تعالك ويثب

أي أن تعبد اهلل وحده  "التقحقد هق إفراد اهلل بالعبادة"ويف آصطالح طرفف الؿملػ بؼقلف: 

ٓ تشرك بف شقئا، ٓ تشرك بف كبقا مرسال، وٓ مؾؽا مؼربا وٓ رئقسا وٓ مؾؽا وٓ أحدا مـ 

حؿف اهلل الخؾؼ، بؾ تػرده وحده بالعبادة محبة وتعظقؿا، ورغبة ورهبة، ومراد الشقخ ر

 التقحقد الذي بعثت الرسؾ لتحؼقؼف ٕكف هق الذي حصؾ بف اإلخالل مـ أققامفؿ.

 ."إفراد اهلل سبحاكف وتعالك بؿا يختص بف"وهـاك تعريػ أطؿ لؾتقحقد وهق: 

 وأكقاع التقحقد ثالثة:

 قال اهلل "إفراد اهلل سبحاكف وتعالك بالخؾؼ، والؿؾؽ والتدبقر"إول: تقحقد الربقبقة وهق 

هؾ مـ خالؼ غقر }[ وقال تعالك: ٦٢]سقرة الزمر، أية:  {اهلل خالؼ كؾ شلء}طز وجؾ: 

 [ ٣]سقرة فاصر، أية:  {اهلل يرزقؽؿ مـ السؿاء وإرض ٓ إلف إٓ هق
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[ ٤]سقرة الؿؾؽ، أية:  {تبارك الذي بقده الؿؾؽ وهق طؾك كؾ شلء قدير}وقال تعالك: 

 [.٥٤]سقرة إطراف، أية:  {مر تبارك اهلل رب العالؿقـأٓ لف الخؾؼ وإ}وقال تعالك: 

إفراد اهلل سبحاكف وتعالك بالعبادة بلن، ٓ يتخذ اإلكسان مع اهلل "الثاين: تقحقد إلقهقة وهق 

 ."أحدا يعبده ويتؼرب إلقف كؿا يعبد اهلل تعالك ويتؼرب إلقف

ؿا سؿك بف كػسف ووصػ بف كػسف إفراد اهلل تعالك ب"الثالث: تقحقد إسؿاء والصػات وهق 

يف كتابف، أو طؾك لسان رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وذلؽ بنثبات ما أثبتف، وكػل ما كػاه مـ 

. ومراد الؿملػ هـا تقحقد "٨غقر تحريػ، وٓ تعطقؾ، ومـ غقر تؽققػ، وٓ تؿثقؾ

ؿ واستباح إلقهقة وهق الذي ضؾ فقف الؿشركقن الذيـ قاتؾفؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾ

دمفؿ وأمقالفؿ وأرضفؿ وديارهؿ وسبك كساءهؿ وذريتفؿ،، واكثر ما يعالج الرسؾ 

ولؼد بعثـا يف كؾ أمة رسقٓ أن اطبدوا }أققامفؿ طؾك هذا الـقع مـ التقحقد. قال تعالك: 

 [ .٢٩]سقرة الـحؾ، أية:  {اهلل

                                                           
8

 -اهلل فرحؿ طثقؿقـ ابـ قال 

 طؾقف اهلل صؾك رسقلف لسان وطؾك كتابف، يف كػسف بف وسؿك اهلل وصػ بؿا كممـ أن فالقاجب:

 تؿثقؾ. وٓ تؽققػ، وٓ تعطقؾ، وٓ تحريػ، غقر مـ وسؾؿ 

 العؾؿ. أهؾ مـ وغقره تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال هؽذا

  يف التؿثقؾو الصػة، يف والتؽققػ الؿعتؼد، يف والتعطقؾ الـصقص، يف فالتحريػ

هذه مـ طؼقدتـا تربأ أن طؽس.فقجب وٓ مؽقػ، مؿثؾ. فؽؾ ;التؽققػ مـ أخص أكف إٓ ػة،صال

 (٤٩/ص٤ج-الؿػقد إربعة.)ققل إمقر 
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مشرك كافر وإن أقر بتقحقد فالعبادة ٓ تصح إٓ اهلل طز وجؾ، ومـ أخؾ هبذا التقحقد ففق  

الربقبقة وإسؿاء والصػات، فؾق فرض أن رجال يؼرأ إقرارا كامال بتقحقد الربقبقة 

وإسؿاء والصػات ولؽـف يذهب إلك الؼرب فقعبد صاحبف أو يـذر لف قرباكا يتؼرب بف إلقف 

اهلل طؾقف الجـة إكف مـ يشرك باهلل فؼد حرم }فنكف مشرك كافر خالد يف الـار قال اهلل تعالك: 

[ وإكؿا كان التقحقد أطظؿ ٧٢]سقرة الؿائدة، أية:  {وملواه الـار وما لؾظالؿقـ مـ أكصار

ما أمر اهلل ٕكف إصؾ الذي يـبـل طؾقف الديـ كؾف، ولفذا بدأ بف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 يف الدطقة إلك اهلل، وأمر مـ أرسؾف لؾدطقة أن يبدأ بف.

لِقُل َقْوُلُه َتَعاَلى: )َوَأْطَظُم مَ  رُك َوُهَو َدْطَوُة َغْقرِِه َمَعُه َوالدَّ َواْطُبُدوا اهللَ َوََّل }ا َكَفى َطـْه الشِّ

 [(٣٦]الـساء:  {ُتْشرُِكوا بِِه َشْقًئا

أطظؿ ما هنك اهلل طـف الشرك وذلؽ ٕن أطظؿ الحؼقق هق حؼ اهلل طز وجؾ فنذا فرط فقف 

إن الشرك }الحؼقق هق تقحقد اهلل طز وجؾ قال اهلل تعالك: اإلكسان فؼد فرط يف أطظؿ 

ومـ يشرك باهلل فؼد افرتى إثؿا }[ وقال تعالك: ٤٣]سقرة لؼؿان، أية:  {لظؾؿ طظقؿ

ومـ يشرك باهلل فؼد ضؾ ضالٓ }[ وقال طز وجؾ: ٤٨]سقرة الـساء، أية:  {طظقؿا

مـ يشرك باهلل فؼد حرم اهلل طؾقف إكف }[ وقال تعالك: ٤٤٦]سقرة الـساء، أية:  {بعقدا

إن }[ وقال تعالك: ٧٢]سقرة الؿائدة، أية:  {الجـة وملواه الـار وما لؾظالؿقـ مـ أكصار

[ وقال ٤٨]سقرة الـساء أية:  {اهلل ٓ يغػر أن يشرك بف ويغػر ما دون ذلؽ لؿـ يشاء

. وقال طؾقف "ؼؽأطظؿ الذكب أن تجعؾ هلل كدا وهق خؾ"الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

مـ لؼل اهلل ٓ يشرك بف شقئا "الصالة والسالم فقؿا رواه مسؾؿ طـ جابر، رضل اهلل طـف: 

   "دخؾ الجـة ومـ لؼقف يشرك بف شقئا دخؾ الـار
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رواه   "مـ مات وهق يدطقا مـ دون اهلل كدا دخؾ الـار"وقال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

عالك ٕمر اهلل تعالك بالعبادة وهنقف طـ الشرك بؼقلف البخاري واستدل الؿملػ رحؿف اهلل ت

[ فلمر اهلل سبحاكف ٣٦]سقرة الـساء، أية:  {واطبدوا اهلل وٓ تشركقا بف شقئا}طز وجؾ: 

وتعالك بعبادتف وهنك طـ الشرك بف، وهذا يتضؿـ إثبات العبادة لف وحده فؿـ لؿ يعبد اهلل 

غقره ففق كافر مشرك، ومـ طبد اهلل وحده ففق  ففق كافر مستؽرب، ومـ طبد اهلل وطبد معف

مسؾؿ مخؾص. والشرك كقطان: شرك أكرب، وشرك أصغر.فالـقع إول: الشرك إكرب 

 وهق كؾ شرك أصؾؼف الشارع وكان متضؿـا لخروج اإلكسان طـ ديـف.

الـقع الثاين: الشرك إصغر وهق كؾ طؿؾ ققلل أو فعؾل أصؾؼ طؾقف الشرع وصػ الشرك 

ٓ يخرج طـ الؿؾة.وطؾك اإلكسان الحذر مـ الشرك أكربه وأصغره فؼد قال تعالك:  ولؽـف

 [ .اهـ ٤٨]سقرة الـساء أية:  {إن اهلل ٓ يغػر أن يشرك بف}
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 األصول الثالثة

 قال الؿصـف رحؿه اهلل:

 )فنذا ققل لك : ما األصول الثالثة الْي يجب طؾى اإلكسان معرفْفا؟

 ربه، وديـه وكبقه محؿدا صؾى اهلل طؾقه وسؾم. فؼل: معرفة العبد

 )فنذا ققل لك( : من ربك؟

فؼل: ربي اهلل الذي رباين وربى جؿقع العالؿقن بـعؿه وهو معبودي لقس لي معبود سواه، 

[ وكل ما سوى اهلل طالم وأكا ٢]الػاتحة:  {الحؿد هلل رب العالؿقن}والدلقل قوله تعالى: 

 واحد من ذلك العالم.(

 

 {معرفة العبد ربه-صل األولاأل}

 )فنذا ققل لك : ما األصول الثالثة الْي يجب طؾى اإلكسان معرفْفا؟(

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل:

ققلف: إصقل: جؿع أصؾ، وإصؾ ما يبـك طؾقف غقره، والػرع ما يبـك طؾك غقره، ففذه 

ؽ سؿقت أصقٓ ٕهنا يبـك سؿقت بإصقل، ٕهنا يبـك طؾقفا غقرها مـ أمر الديـ٪ فؾذل

 طؾقفا أمر الديـ. وكؾ الديـ يدور طؾك هذه إصقل الثالثة.اهـ
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 طثقؿقن رحؿه اهلل:ابن قال العالمة 

إصقل جؿع أصؾ، وهق ما يبـك طؾقف غقره، ومـ ذلؽ أصؾ الجدار وهق أساسف، وأصؾ 

اهلل مثال كؾؿة صقبة ألؿ تر كقػ ضرب }الشجرة الذي يتػرغ مـف إغصان، قال اهلل تعالك: 

 [ .٢٤]سقرة إبراهقؿ، أية:  {كشجرة صقبة أصؾفا ثابت وفرطفا يف السؿاء

وهذه إصقل الثالثة يشقر هبا الؿصـػ رحؿف إلك إصقل التل يسلل طـفا اإلكسان يف 

قربه: مـ ربؽ؟ وما ديـؽ؟ ومـ كبقؽ؟ أورد الؿملػ رحؿف اهلل تعالك هذه الؿسللة بصقغة 

 ؽ مـ أجؾ أن يـتبف اإلكسان لفا٪ ٕهنا مسللة طظقؿة وأصقل كبقرة.اهـالسمال وذل

 ٩)فؼل: معرفة العبد ربه، وديـه وكبقه محؿدا صؾى اهلل طؾقه وسؾم.(

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

 معرفة العبد ربه٪

مـ وحداكقتف، أي: بؿا تعرف بف إلقف يف كتابف، وطؾك لسان رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، و

 طؾقـا أن كعرفف طؾك بصقرة ويؼقـ.وأسؿائف، وصػاتف، وهذا أصؾ إصقل، فقجب 

                                                           
9

 -اهلل حػظف العباد الؿحسـ طبد الشقخ قال 

ا أن الؿطؾب طبد بـ العباس طـ مسؾؿ صحقح يف الذي الحديث يف جاءت الثالثة إمقر وهذه"

قال:  والسالم الصالة طؾقف بللـ

ًٓ( طؾقف اهلل صؾك وبؿحؿد ديـًا، وباإلسالم ربًا، باهلل رضل مـ اإليؿان صعؿ )ذاق  ."وسؾؿرسق

 (٧ص ٥)ج-الـقوية إربعقـ شرح
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 ٪وديـه 

هذا الذي تعبدكا بف، وهق فعؾ ما أوجب طؾقـا أن كػعؾف، وترك ما أوجب طؾقـا أن كرتكف، و

 أصؾ طظقؿ فقجب طؾقـا معرفتف.

 وكبقه محؿدا صؾى اهلل طؾقه وسؾم٪

ـ اهلل طز وجؾ، وٓ صريؼ لـا إلك ما تعبدكا بف إٓ بؿا جاء بف صؾك اهلل فنكف القاسطة بقــا وبق

طؾقف وسؾؿ، وهق إن كان بشرا فلهؿقة معرفتف مـ أهؿقة معرفة مرسؾف وما أرسؾ بف، وذكر 

الؿصـػ رحؿف اهلل هذه إصقل الثالثة مجؿؾة، ثؿ ذكرها بعد ذلؽ مػصؾة أصال أصال، 

، فنكف إذا طرففا مجؿؾة وطرف ألػاضفا وضبطفا بؼل تتؿقؿا لؾػائدة، وتـشقطا لؾؼارئ

 متشققا إلك معرفة معاكقفا، وهل الؿؼصقد هبذه الـبذة وما تؼدمفا مـ الؿسائؾ. 

 فنذا ققل لك : من ربك؟

وهو معبودي لقس لي معبود سواه،  ١0فؼل: ربي اهلل الذي رباين وربى جؿقع العالؿقن بـعؿه

 [(٢]الػاتحة:  {ب العالؿقنالحؿد هلل ر}والدلقل قوله تعالى: 
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 بعث أن الـاس  وجؾ طز اهلل هبا ربك التل الرتبقة أكقاع وأطظؿ  شرحف: يف الشقخ آل صالح قال 

 اهـ كعؿة. أطظؿ هل وهذه وجؾ طز اهلل إلك يؼرهبؿ ما إلك يرشدوهنؿو يعؾؿقهنؿ الرسؾ لفؿ 

  والالم،كلن إلػ فبدون غقره تعالك،وأما اهلل طؾك إٓ إصالقف يجقز ٓ الرب واسؿ فائدة:*

 الؿؼقل( فقجقز. )زبدة وكحقه البقت رب إسرة، رب :لتؼق
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 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

هذا مشروع يف تػصقؾ إصقل الثالثة التل تؼدمت مجؿؾة ذكرها هـا مػصؾة، فؽلكف قال: 

 إصؾ إول مـ أصقل الديـ الثالثة التل يجب طؾك العبد معرفتفا،

ومعبقدك الذي لقس لؽ معبقد  إذا قال لؽ قائؾ: مـ ربؽ؟ أي: مـ خالؼؽ ورازقؽ 

 سقاه؟

فؼؾ ربل هق الف خالؼل ومالؽل ومعبقدي الذي أوجدين مـ العدم، ورباين بالـعؿة الظاهرة 

 والباصـة.

وإن تعدوا }أوجدهؿ مـ العدم وغذاهؿ بالـعؿ، وكعؿ اهلل ٓ تحصك، كؿا يف ققلف تعالك: 

، وكعؿة التغذية، وسائر كعؿف [ ، فؾؾف كعؿة اإليجاد٤٨]الـحؾ:  {كعؿة اهلل ٓ تحصقها

 {هؾ أتك طؾك إكسان حقـ مـ الدهر لؿ يؽـ شقئا مذكقرا}الظاهرة والباصـة، قال تعالك: 

[ أي: مضك طؾقف زمـ صقيؾ مـ العصقر والدهقر لؿ يؽـ فقفا شقئا مذكقرا، ٤]اإلكسان:

 وحده. أي: مقجقدا بؾ معدوما وإكؿا أوجده اهلل مـ العدم ورزقف مـ الـعؿ، لقعبده

 )وهو معبودي لقس لي معبود سواه٪(

أي: هق وحده مللقهل ٓ غقره، كؿا اكف سبحاكف وتعالك الؿـػرد بالخؾؼ والرزق والتدبقر، 

ففق وحده الؿستحؼ بلن يعبد وحده دون سقاه، وهذا مدلقل كؾؿة اإلخالص )ٓ إلف إٓ 

 اهلل( . 
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 [(٢ػاتحة: ]ال {رب العالؿقن ١١الحؿد هلل})والدلقل قوله تعالى: 

الحؿد: هق الثـاء طؾك الؿحؿقد مع حبف وإجاللف وتعظقؿف، وآسؿ الشريػ طؾؿ طؾك ربـا 

تبارك وتعالك ٓ يسؿك بف سقاه، والرب الؿؾقؽ والسقد، وٓ يطؾؼ إٓ طؾك اهلل تعالك، 

ورب مضاف، والعالؿقـ مضاف إلقف، والؿراد: جؿقع الؿخؾققات. وهذه أية هل أول 

حػ بعد البسؿؾة يف أول سقرة، وآخر دطقى أهؾ الجـة، وفقفا تػرده بجؿقع آية يف الؿص

الخؾؼ وربقبقتفؿ ومؾؽفؿ،وتصرفف فقفؿ بؿا يشاء، وهق معبقدهؿ لقس لفؿ معبقد سقاه. 

 اهـ

 )وكل ما سوى اهلل طالم وأكا واحد من ذلك العالم(

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

 آستدٓل هبذه أية. وجف -رحؿف اهلل  -ثؿ بقـ الشقخ 

فؼقلف: وكؾ ما سقى اهلل طالؿ، وأكا واحد مـ ذلؽ العالؿ: فقؽقن اهلل ربل٪ ٕن اهلل رب 

العالؿقـ، وأكا واحد مـ العالؿقـ، فقؽقن اهلل ربل، فال أحد يستطقع أن يؼقل: أكا لل رب 

 اقؾ، غقر رب العالؿقـ، ٓ الؽافر وٓ الؿسؾؿ، هذا ٓ يؿؽـ أبدا، وٓ يؼقلف ط

                                                           

 لالستغراق. هـا الالم و إلػ نٕ حؿد٪ كؾ أي: : )الحؿد( معـك -العالؿقـ رب هلل الحؿد 11

 هلل. الؽالم بصػات الثـاء وهق الحؿد ففذا

 هلل مستَحؼا أي: لالستحؼاق، )هلل( ققلف يف والالم

   اهـ هلل. مستحؼة الؿحامد أكقاع وجؿقع الحؿد أكقاع كؾ أي: هلل( )والحؿد

 الشقخ( آل حلصا )شرح
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وما دام أكف رب العالؿقـ ففق الؿستحؼ لؾعبادة،  -طز وجؾ  -هذا دلقؾ طؾك ربقبقة اهلل 

 {إياك كعبد وإياك كستعقـ}وهذا يبطؾ طبادة غقره سبحاكف وتعالك، ولذلؽ قال بعدها: 

 [ .٥]الػاتحة: 

يدل طؾك  -كعبد  -وتلخقر العامؾ  -إياك  -وهذا يػقد الحصر، ٕن تؼديؿ الؿعؿقل 

لحصر، فنياك كعبد يختؾػ طـ كعبدك، ٕن كعبد هذا إثبات فؼط، لؽـ إياك كعبد يتضؿـ ا

الـػل واإلثبات، أي ٓ كعبد غقرك، والعبادة ٓ تصح إٓ مع الـػل واإلثبات، وهق معـك ٓ 

 . اهـ-طز وجؾ  -إلف إٓ اهلل، فقفا كػل وإثبات، كػل إلقهقة طؿا سقى اهلل، وإثباهتا هلل 
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 قال الؿملف رحؿه اهلل

 فنذا ققل لك : بم طرفت ربك؟

فؼل: بآياته ومخؾوقاته ومن آياته الؾقل والـفار والشؿس والؼؿر ومن مخؾوقاته السؿاوات 

 السبع واألرضون السبع ومن فقفن وما بقـفؿا، والدلقل قوله تعالى: 

َتَعاَلى:  َقْوُلهُ  الدلقل

ْقُل  آَياتِهِ  َوِمنْ } ْؿُس  ارُ َوالـَّفَ  الؾَّ ْؿسِ  َتْسُجُدوا َّلَ  َواْلَؼَؿرُ  َوالشَّ هِ  َواْسُجُدوا لِْؾَؼَؿرِ  َوَّل لِؾشَّ   لِؾَّ

ُْمْ  إِنْ  َخَؾَؼُفنَّ  الَِّذي اهُ  ُكـْ َتَعاَلى:  َوَقْوُلهُ  ، [٣٧ ]فصؾت:  {نَتْعُبُدو إِيَّ

َؿاَواِت  َخَؾَق  الَِّذي اهللُ  َربَُّؽمُ  إِنَّ } َّْ  فِي َواأْلَْرَض  السَّ ََْوى ُثمَّ  َأيَّام ةِ ِس  اْلَعْرش َطَؾى اْس

  ُيْغِشي

ْقَل  ْؿَس  َحثِقثًا َيْطُؾُبهُ  الـََّفارَ  الؾَّ َراٍت  َوالـوُجومَ  َواْلَؼَؿرَ  َوالشَّ  َواأْلَْمرُ  اْلَخْؾُق  َلهُ  َأَّل بَِلْمرِهِ  ُمَسخَّ

  [٥٤ ]األطراف:  {ناْلَعاَلِؿق َربو  اهللُ  َتَباَركَ 

لِقُل  والرب هو الؿعبود،  َربَُّؽمُ  اْطُبُدوا الـَّاُس  َأيوَفا َيا}َتَعاَلى:  َقْوُلهُ  َوالدَّ

ُؽمْ  َقْبِؾُؽمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  َخَؾَؼُؽمْ  الَِّذي َُّْؼونَ  َلَعؾَّ   اأْلَْرَض  َلُؽمُ  َجَعَل  الَِّذي َت

َؿاءَ  َؿاءِ  ِمنَ  َأْكَزَل وَ   بِـَاءً  فَِراشًاَوالسَّ  َلُؽمْ  ِرْزقًا الثََّؿَراِت  ِمنَ  بِهِ  َفَلْخَرَج  َماءً  السَّ

هِ  َفال ُْمْ  َأْكَداداً  َتْجَعُؾوالِؾَّ  ٢٢-٢١-البؼرة {َتْعَؾُؿونَ  َوَأْك

  قال ابن كثقر رحؿه اهلل تعالى: الخالق لفذه األشقاء هوالؿسْحق لؾعبادة.(
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 )فنذا ققل لك : بم طرفت ربك؟(

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

 فنذا قال لؽ قائؾ: بؿا استدلؾت طؾك معرفتؽ ربؽ ومعبقدك وخالؼؽ؟أي: 

 )فؼل: بآياته ومخؾوقاته(

رده بالربقبقة ػأي: فؼؾ: طرفتف بآياتف ومخؾققاتف التل كصبفا دٓلة طؾك وحداكقتف وت

 واإللفقة، وأيات: جؿع آية، وأية: العالمة والدٓلة والربهان والحجة. 

وهق ما أوجد بعد العدم، وآيات الرب سبحاكف هل دٓٓتف والؿخؾققات:جؿع مخؾقق 

وبراهقـف التل هبا يعرفف العباد، ويعرفقن أسؿائف وصػاتف وتقحقده وأمره وهنقف، وآياتف 

العقاكقة الخؾؼقة، والـظر فقفا وآستدٓل هبا يدل طؾك ما تدل طؾقف آياتف الؼقلقة والسؿعقة، 

بف وهق آياتف الؼقلقة، ويستدلقن طؾك ذلؽ بؿػعقٓتف والرسؾ تخرب طـف بؽالمف الذي تؽؾؿ 

التل تدل تشفد طؾك صحة ذلؽ، وهل آياتف العقاكقة، والعؼؾ يجؿع بقـ هذه وهذه، فقجزم 

بصحة ما جاءت بف الرسؾ، فتتػؼ شفادة السؿع والبصر، والعؼؾ والػطرة، وكؾ شلء مـ 

 ؿا قال الشاطر٪آياتف ومخؾققاتف دال طؾك وحداكقتف وتػرده بالربقبقة، ك

 فقا طجبا كقػ يعصك اإللف ... أم كقػ يجحده الجاحد

 وهلل يف كؾ تحريؽة ... وتسؽقـة أبدا شاهد

 شلء لف آية ... تدل طؾك أكف واحدويف كؾ 
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)قوله: ومن آياته الؾقل والـفار والشؿس والؼؿر ومن مخؾوقاته السؿاوات السبع 

 واألرضون السبع ومن فقفن وما بقـفؿا ( 

 العالمة الػوزان حػظه اهلل٪ قال

 فأيات طؾك قسؿقـ:

آيات كقكقة تشاهد مثؾ السؿاوات وإرض والـجقم والشؿس والؼؿر والجبال والشجر 

 والبحار، سؿقت آيات، ٕن هبا دٓٓت طؾك خالؼفا سبحاكف وتعالك.

هلل طؾقف صؾك ا -الؼسؿ الثاين: أيات الؼرآكقة التل تتؾك مـ القحل الؿـزل طؾك الرسقل 

هذه كؾفا أدلة طؾك وجقد الرب سبحاكف وتعالك، وطؾك كؿالف وصػاتف وأسؿائف،  -وسؾؿ 

وطؾك أكف مستحؼ لؾعبادة وحده ٓ شريؽ لف، كؾفا تدل طؾك ذلؽ، أيات الؽقكقة 

 وأيات الؼرآكقة.

دة أيات الؽقكقة تدل طؾك خالؼفا ومقجدها ومدبرها، وأيات الؼرآكقة فقفا إمر بعبا

اهلل، وفقفا تؼرير تقحقد الربقبقة، وآستدٓل بف طؾك تقحقد إلقهقة، وإمر بعبادة اهلل 

 سبحاكف وتعالك، كؾ الؼرآن يدور طؾك هذا الؿعـك، وأكزل مـ أجؾ هذا الؿعـك.

فالؾقؾ والـفار مستؿران، لؿ يتعطؾ أحد فقفؿا، بقـؿا صـاطة الخؾؼ تتعطؾ وتخرب وتػـك، 

 أو ضخؿة.وإن كاكت ققية 

كؿ تشاهدون مـ السقارات الؿرمقة والطائرات والبقاخر، مع أهنا ققية ومعتـك هبا، لؽـفا 

: -جؾ وطال  -تخرب وتتعطؾ، هؾ تعطؾ الؾقؾ أو تعطؾ الـفار؟ ٕن صاكعف قدير حؽقؿ 

 [ . اهـ٨٨]الـؿؾ:  {أتؼـ كؾ شلء صـع اهلل الذي}
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ار والشؿس والؼؿر َّل تسجدوا لؾشؿس وَّل ومن آياته الؾقل والـف})والدلقل قوله تعالى: 

 [(٣٧]فصؾت:  {لؾؼؿر واسجدوا هلل الذي خؾؼفن إن كـْم إياه تعبدون

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

أي: ومـ حجج وحداكقتف تعالك وبراهقـ فرداكقتف الدالة طؾك ما ذكره الؿصـػ، ما تعرف  

ف، ومـفا الؾقؾ والـفار، فؿجلء هذا وذهاب هذا مـ بف تعالك إلقـا بؿا كراه مـ مخؾققات

دٓئؾ قدرتف وحؽؿتف الدالة طؾك وحداكقتف، والشؿس والؼؿر مخؾققان مسخران دائبان 

 يجريان دآن طؾك تػرده تعالك بالخؾؼ والتدبقر. وهذا وجف استدٓل الؿصـػ بأية هـا.

 )َّل تسجدوا لؾشؿس وَّل لؾؼؿر(

ية التعظقؿ، والشؿس والؼؿر مخؾققان متصرف فقفؿا، يعرتيفؿا ٕن السجقد طبارة طـ هنا

 التغقر فال يستحؼان أن يسجد لفؿا.

 )واسجدوا هلل الذي خؾؼفن إن كـْم إياه تعبدون(

أمر طباده أن يػردوه بالعبادة وحده، فؽؿا أكف الؿتػرد بخؾؼ الؾقؾ والـفار والشؿس والؼؿر، 

 وحده ٓ شريؽ لف.اهـ وسائر الؿخؾققات، ففق الؿستحؼ أن يعبد

إن ربؽم اهلل الذي خؾق السؿاوات واألرض يف سْة أيام ثم اسْوى طؾى }وقوله تعالى:

العرش يغشي الؾقل الـفار يطؾبه حثقثا والشؿس والؼؿر والـجوم مسخرات بلمره أَّل له 

 [٥٤]األطراف:  {الخؾق واألمر تبارك اهلل رب العالؿقن
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 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

 إن ربؽؿ: أي خالؼؽؿ ومربقؽؿ بالـعؿ.

 اهلل: ٓ غقره سبحاكف وتعالك.

[ . هذا ٥٤]إطراف:  {الذي خؾؼ السؿاوات وإرض}ثؿ ذكر الدلقؾ طؾك ذلؽ فؼال: 

أكف خؾؼ السؿاوات وإرض، وٓ أحد خؾؼ شقئا  -طز وجؾ  -هق الربهان طؾك ربقبقة اهلل 

 ؾك ذلؽ، بؾ هق الؿـػرد بخؾؼف مـفؿا، وٓ أحد أطاكف سبحاكف وتعالك ط

هؾ أحد مـ الؿشركقـ أو الؿالحدة طارض هذا وقال: ما  {خؾق السؿاوات واألرض}

خؾؼ اهلل السؿاوات وإرض، الذي خؾؼفا هق فالن، أو أكا الذي خؾؼتفا، أو خؾؼفا الصـؿ 

هنارا؟ وٓ الػالين؟ هؾ قال هذا أحد مـ العالؿ قديؿا وحديثا، مع أن هذه أية تتؾك لقال و

 أحد طارض فقفا، وٓ يستطقع أن يعارض أبدا.

يف ستة أيام: هذه الؿخؾققات الفائؾة العظقؿة خؾؼفا اهلل يف ستة أيام، وهق قادر طؾك أن 

 يخؾؼفا يف لحظة، ولؽـف خؾؼفا يف ستة أيام لحؽؿة يعؾؿفا سبحاكف وتعالك.

  {ثم اسْوى طؾى العرش}

ؾك العرش جاء بعد خؾؼ السؿاوات وإرض، ٕكف حرف ططػ وترتقب، أي أن استقاءه ط

 مـ صػات إفعال التل يػعؾفا اهلل متك شاء.

 ومعـك استقى: ارتػع وطال.

 العرش: هق سؼػ الؿخؾققات.
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وهق يف الؾغة: السرير، وهق سرير ذو ققائؿ تحؿؾف الؿالئؽة وهق أطظؿ الؿخؾققات وأطؾك 

 الؿخؾققات.

عؾقة كؿا يؾقؼ بجاللف سبحاكف وتعالك، لقس كاستقاء آستقاء: صػة مـ صػات اهلل الػ

 الؿخؾقق طؾك الؿخؾقق، ولقس هق بحاجة إلك العرش٪ ٕكف هق الذي يؿسؽ العرش.

يغشل الؾقؾ بالـفار، ويغطل الـفار بالؾقؾ، فبقـؿا ترون الؽقن مضقئا   {يغشي الؾقل الـفار}

 مضقئا.الؾقؾ يغطقف الـفار فقصبح يغطقف الؾقؾ فقصبح مظؾؿا، و

  {يطؾبه حثقثا}

يليت هذا بعد هذا مباشرة وٓ يتلخر، فنذا أدبر الؾقؾ جاء الـفار، وإذا أدبر الـفار جاء الؾقؾ 

 هذا مـ كؿال قدرتف سبحاكف وتعالكمباشرة ٓ يتلخر هذا طـ هذا، و

 )والشؿس والؼؿر والـجوم مسخرات بلمره( 

والشؿس }طؽس ما يف الؼرآن. . . يؼقلقن: إن الشؿس ثابتة وإرض تدور طؾقفا هذا 

[ . وهؿ يؼقلقن: الشؿس ثابتة، يا سبحان اهلل! والـجقم: هل ٣٨]يس:  {تجري لؿستؼر لفا

الؽقاكب، مسخرات بلمره: مسخرات يف الجريان والدوران دائؿا ٓ يػرتن، وهذا رد طؾك 

 الذي يجريفا، الذيـ يعبدون الشؿس والؼؿر والؽقاكب بلهنا مسخرة بلمر اهلل ملمقرة، اهلل

 خرة مدبرة لقس لفا مـ إمر شلء.واهلل الذي يققػفا إذا شاء سبحاكف وتعالك، ففل مس

 )أَّل له الخؾق واألمر(

 أٓ: أداة تـبقف وتؼرير. لف: سبحاكف وتعالك ٓ لغقره.
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 الخؾؼ: وهق اإليجاد، ففق الؼادر طؾك الخؾؼ إذا أراد سبحاكف وتعالك يخؾؼ ما شاء. اهـ

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن المةالع قال

ففق الؿتػرد بالخؾؼ، كؿا اكف التػرد بإمر، فال شريؽ لف يف الخؾؼ، كؿا اكف ٓ شريؽ لف يف 

إكؿا أمره }إمر، لف الخؾؼ كؾف، ولف إمر كؾف، وبقده الخقر كؾف، وهق طؾك كؾ شلء قدير 

 [ .٨٢]يس:  {إذا أراد شقئا أن يؼقل لف كـ فقؽقن

 ارك اهلل رب العالؿقن()تب

أي: بؾغ يف الربكة هنايتفا، إلف الخؾؼ ومؾقؽفؿ، ومقصؾ الخقرات إلقفؿ، ودافع الؿؽاره 

 ، ٓ إلف إٓ هق وٓ رب سقاه.اهـطـفؿ، والؿتػرد بنيجادهؿ وتدبقرهؿ

يا أيفا الـاس اطبدوا ربؽم الذي خؾؼؽم والذين }والرب هو الؿعبود، والدلقل قوله تعالى: 

الذي جعل لؽم األرض فراشا والسؿاء بـاء وأكزل من السؿاء  -ؽم لعؾؽم تْؼون من قبؾ

 - ٢١]البؼرة:  {ماء فلخرج به من الثؿرات رزقا لؽم فال تجعؾوا هلل أكدادا وأكْم تعؾؿون

٢٢] 

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

حؼ العبادة، ٕكف ققلف: والرب هق الؿعبقد: أي هق الذي يستحؼ العبادة، وأما غقره فال يست

بؼقلف: الرب هق الؿعبقد أي: هق الذي  -رحؿف اهلل  -لقس ربا، هذا وجف كالم الشقخ 

يستحؼ العبادة، ثؿ أيضا ٓ يؽػل أن اإلكسان يؼر بالربقبقة، بؾ ٓ بد أن يؼر بالعبقدية هلل 

زمف أن يؼر سبحاكف وتعالك، ويػعؾفا مخؾصا لف سبحاكف وتعالك، فؿا دام أقر أكف الرب فنكف يؾ

 أكف هق الؿعبقد، وأن غقره ٓ يستحؼ شقئا مـ العبادة، والدلقؾ طؾك أن العبادة خاصة بالرب
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 )قوله تعالى: يا أيفا الـاس( 

 هذا كداء مـ اهلل لجؿقع الـاس، الؿممـقـ والؽػار

 (اطبدوا)

سبحاكف  فعؾ أمر، أي أخؾصقا لف العبادة، لؿاذا؟ ٕكف ربؽؿ، والعبادة ٓ تصؾح إٓ لؾرب 

 وتعالك، ثؿ ذكر الدلقؾ طؾك ذلؽ وهق 

 . {الذي خؾؼؽم}ققلف: 

والذيـ مـ قبؾؽؿ: مـ إمؿ كؾفؿ، خؾؼ اهلل سبحاكف وتعالك الؿالئؽة والجـ واإلكس، 

 وجؿقع الؿخؾققات.

إذا تدبرتؿ هذا، فؾعؾ هذا أن يسبب لؽؿ التؼقى إذا تدبرتؿ أكف الذي  )لعؾؽم تْؼون(:

ـ قبؾؽؿ، لعؾؽؿ تتؼقكف سبحاكف وتعالك يف طبادتف، ٕكف ٓ يؼل مـ خؾؼؽؿ وخؾؼ الذيـ م

طذابف إٓ صاطتف سبحاكف وتعالك، لعؾؽؿ تتؼقن طذابل وتتؼقن الـار، ٕكف ٓ يؼقؽؿ مـفا إٓ 

 طبادة ربؽؿ الذي خؾؼؽؿ والذيـ مـ قبؾؽؿ.

 ثؿ واصؾ آستدٓل طؾك ربقبقتف وطبقديتف سبحاكف وتعالك 

  بؼقلف: 

 {ؽم األرض فراشاجعل ل}

[ . أي مبسقصة، وفراشا، أي: ٤٩]كقح:  {جعؾ لؽؿ إرض بساصا}أي: بساصا واهلل  

تػرتشقهنا، تـامقن طؾقفا، تبـقن طؾقفا، تزرطقن طؾك ضفقرها، تسقرون طؾقفا يف سػركؿ 
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]الذاريات:  {وإرض فرشـاها فـعؿ الؿاهدون}أيـؿا تريدون، فإرض فراش ومفاد: 

 لحؽؿ.[ ٕجؾ مصا٤٨

وأكزل مـ السؿاء ماء فلخرج }: فالسؿاء سؼػ إرض، وفقفا مصالح لؾعباد والسؿاء بـاء

 .{بف مـ الثؿرات رزقا لؽؿ فال تجعؾقا هلل أكدادا وأكتؿ تعؾؿقن

 .(١٢قال ابن كثقر رحؿه اهلل تعالى: الخالق لفذه األشقاء هوالؿسْحق لؾعبادة

 (اهلل رحؿه قاسم بن الرحؿن طبد العالمة )قال

 )ابـ كثقر رحؿف اهلل تعالك:(

 هق طؿاد الديـ أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر الؼرشل

 )الخالؼ لفذه إشقاء هقالؿستحؼ لؾعبادة(

يعـل: أن أيات دلت طؾك أن الذي خؾؼ هذه إشقاء وأوجدها مـ العدم طؾك غقر مثال 

يف غقرها وإن قؾ، بؾ سبؼ وهق الؿستحؼ لؾعبادة وحده دون مـ لؿ يؽـ لف شركة فقفا وٓ 

مـ سقاه تعالك وتؼدس مخؾقق مربقب متصرف فقف، فقؽقن بذلؽ أوضح برهان أكف 

 سبحاكف هق الؿستحؼ أن يعبده وحده دون كؾ مـ سقاه، ٓ إلف غقره وٓ رب سقاه.

 

                                                           

 أراد أو حػظف مـ كتبف الؿملػ،فؾعؾف ذكره الذي بالؾػظ لقس تػسقره يف لؽالمف بالـسبة أما12

 يستحؼ ورازقفؿ،فبفذا ساكـقفا و الدار مالؽ الرازق الخالؼ أكف"التػسقر: يف فؾػظف مضؿقكف،وإٓ 

 الؿؼقل( )زبدة اهـ غقره. بف يشرك وحدهال يعبد أن
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 ثم قال الؿصـف رحؿه اهلل

ـه الدطاء والخوف الْي أمر اهلل بفا مثل اإلسالم واإليؿان، واإلحسان، وم ١٣)وأكواع العبادة

والرجاء والْوكل والرغبة، والرهبة، والخشوع، والخشقة، واإلكابة، واَّلسْعاكة، 

واَّلسْعاذة، واَّلسْغاثة،والذبح، والـذر، وغقر ذلك من العبادة الْي أمر اهلل بفا )كؾفا هلل( ، 

 [١٨]الجن:  {وأن الؿساجد هلل فال تدطوا مع اهلل أحدا}والدلقل قوله تعالى: 

ومن يدع مع اهلل }، والدلقل قوله تعالى: ١٤صرف مـفا شقئا لغقر اهلل ففو مشرك كافر فؿن

 [ ١١٧]الؿممـون:  {يػؾح الؽافرونإلفا آخر َّل برهان له به فنكؿا حسابه طـد ربه إكه َّل 

 طثقؿقن رحؿه اهللابن قال العالمة 

ده ٓ شريؽ لف، بقـ فقؿا لؿا بقـ الؿملػ رحؿف اهلل تعالك أن القاجب طؾقـا أن كعبد اهلل وح

 يليت شقئا مـ أكقاع العبادة مثؾ اإلسالم، واإليؿان، واإلحسان.

                                                           

-لظاهرة.وا الباصـة وإطؿال إققال مـ ويرضاه اهلل يحبف ما لؽؾ جامع اسؿ هل )العبادة 13

 (٤٤ص-العبقدية

-إكرب الشرك حد يف الظابط هل الجؿؾة )هذه 14

 القزارة[-ط ٥٨ص: السديد الؼقل ]يف اهلل رحؿف السعدي العالمة قال 

وأفراده:  أكقاطف يجؿع الذي وتػسقره إكرب الشرك حد فنن"

 اهلل(. لغقر العبادة أفراد مـ كقطا العبد يصرف )أن

 وإيؿان تقحقد وحده هلل فصرفف الشارع مـ بف ملمقر أكف ثبت طؿؾ أو ققل أو اطتؼاد فؽؾ

 "شلء. طـف يشذ ٓ الذي إكرب لؾشرك الضابط هبذا وكػر.فعؾقؽ شرك لغقره وصرفف وإخالص، 
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وهذه الثالثة اإلسالم، واإليؿان، واإلحسان هل الديـ كؿا جاء ذلؽ فقؿا رواه مسؾؿ مـ 

بقـؿا كحـ طـد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف "قال:  -رضل اهلل طـف-حديث طؿر بـ الخطاب

 صؾع طؾقـا رجؾ شديد بقاض الثقاب شديد سقاد الشعر...)الحديث.( وسؾؿ ذات يقم إذ

)ومـف الدطاء والخقف والرجاء والتقكؾ والرغبة، والرهبة، والخشقع، والخشقة، واإلكابة، 

وآستعاكة، وآستعاذة، وآستغاثة،والذبح، والـذر،وغقر ذلؽ مـ العبادة التل أمر اهلل هبا 

 كؾفا هلل(

 ادة مؿا ذكر وغقره هلل وحده ٓ شريؽ لف فال يحؾ صرففا لغقر اهلل تعالك.أي كؾ أكقاع العب

 [٤٨]الجـ:  {وأن الؿساجد هلل فال تدطقا مع اهلل أحدا}والدلقؾ ققلف تعالك: 

ومـ يدع مع اهلل إلفا }فؿـ صرف مـفا شقئا لغقر اهلل ففق مشرك كافر، والدلقؾ ققلف تعالك: 

 [ ٤٤٧]الؿممـقن:  {طـد ربف إكف ٓ يػؾح الؽافرون آخر ٓ برهان لف بف فنكؿا حسابف

ذكر الؿملػ رحؿف اهلل تعالك جؿؾة مـ أكقاع العبادة وذكر أن مـ صرف مـفا شقئا لغقر اهلل 

وبؼقلف:  {وأن الؿساجد هلل فال تدطق مع اهلل أحدا}ففق مشرك كافر واستدل بؼقلف تعالك: 

 {نكؿا حسابف طـد ربف إكف ٓ يػؾح الؽافرونومـ يدع مع اهلل إلفا آخر ٓ برهان لف بف ف}

ووجف الدٓلة مـ أية إولك أن اهلل تعالك أخرب أن الؿساجد وهل مقاضع السجقد أو 

أي ٓ تعبدوا معف غقره  {فال تدطق مع اهلل أحدا}أطضاء السجقد هلل ورتب طؾك ذلؽ ققلف: 

اكف وتعالك بقـ أن مـ يدطق مع اهلل فتسجدوا لف، ووجف الدٓلة مـ أية الثاكقة بلن اهلل سبح

 .اهـ{إكف ٓ يػؾح الؽافرون}إلف آخر فنكف كافر ٕكف قال: 
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 (الدطاء)

 قال الؿصـف رحؿه اهلل

وقال ربؽم ادطوين أسْجب }، والدلقل قوله تعالى:  ١٥«الدطاء مخ العبادة»ويف الحديث 

 [ ٦0ر: ]غاف {لؽم إن الذين يسْؽبرون طن طبادتي سقدخؾون جفـم داخرين

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

هذا شروع يف ذكر أدلة أكقاع العبادة التل طدها مجؿؾة، فلما اإلسالم واإليؿان واإلحسان 

فسقليت مػصال يف إصؾ الثاين، وبدأ بعدها بالدطاء، ٕكف أهؿفا. فؼال: ويف الحديث 

 ، ومخ الشلء خالصف،"اء مخ العبادةالدط ": _يعـل: طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ_

، وأتك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقف بضؿقر الػصؾ والخرب "الدطاء هق العبادة "ويف لػظ:  

الؿعرف بإلػ والالم، لقدل طؾك الحصر، وأن العبادة لقست غقر الدطاء، وإكؿا هل 

 الدطاء كػسف، 

 

 

                                                           
( مـ حديث أكس بـ مالؽ رضل اهلل طـف، وفقف ٣٣٧٤ضعقػ.أخرجف الرتمذي )  "الدطاء مخ العبادة"حديث } 15

 {ر ضعقػ ســ الرتمذي لإلمام إلباين رحؿف اهللابـ لفقعة وُهق ضعقػ/اكظ
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دتي سقدخؾون جفـم )وقال ربؽم ادطوين أسْجب لؽم إن الذين يسْؽبرون طن طبا

 داخرين(

سؿل الدطاء طبادة، وجاء يف الؼرآن يف غقر مقضع أكف طبادة فصرفف لغقر اهلل شرك أكرب، 

وأخرب تعالك أن الذي مـعفؿ مـ طبادة اهلل هق آستؽبار فجقزوا هبذا الجزاء الػظقع وهق 

اهلل التل دخقلفؿ جفـؿ صاغريـ ذلقؾقـ حؼقريـ، وطؼقبة لفؿ طؾك ما تركقه مـ طبادة 

 فرضفا طؾقفؿ.اهـ

  طثقؿقن رحؿه اهللابن  العالمة وقال

إن الذيـ }فدلت أية الؽريؿة طؾك أن الدطاء مـ العبادة ولقٓ ذلؽ ما صح أن يؼال: 

فؿـ دطا غقر اهلل طز وجؾ بشلء ٓ يؼدر  {يستؽربون طـ طباديت سقدخؾقن جفـؿ داخريـ

ؿدطق حقا أو مقتا. ومـ دطا حقا بؿا يؼدر طؾقف مثؾ طؾقف إٓ اهلل ففق مشرك كافر سقاء كان ال

أن يؼقل يا فالن أصعؿـل، يا فالن إسؼـل فال شلء فقف، ومـ دطا مقتا أو غائبا بؿثؾ هذا فنكف 

مشرك ٕن الؿقت أو الغائب ٓ يؿؽـ أن يؼقم بؿثؾ هذا فدطاؤه إياه يدل طؾك أكف يعتؼد أن 

 لف تصرفا يف الؽقن فقؽقن بذلؽ مشركا.

 طؾؿ أن الدطاء كقطان: دطاء مسللة ودطاء طبادة.وأ

فدطاء الؿسللة هق دطاء الطؾب أي صؾب الحاجات وهق طبادة إذا كان مـ العبد لربف، ٕكف 

يتضؿـ اإلفتؼار إلك اهلل تعالك والؾجقء إلقف، واطتؼاد أكف قادر كريؿ واسع الػضؾ والرحؿة. 

ا كان الؿدطق يعؼؾ الدطاء ويؼدر طؾك ويجقز إذا صدر مـ العبد لؿثؾف مـ الؿخؾقققـ إذ

 اإلجابة كؿا سبؼ يف ققلف الؼائؾ يا فالن اصعؿـل.
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وأما دطاء العبادة فلن يتعبد بف لؾؿدطق صؾبا لثقابف وخقفا مـ طؼابف وهذا ٓ يصح لغقر اهلل 

إن الذيـ }وصرفف لغقر اهلل شرك أكرب مخرج مـ الؿؾة وطؾقف يؼع القطقد يف ققلف تعالك: 

 [ .اهـ٦٠]سقرة غافر، أية:  {يـون طـ طباديت سقدخؾقن جفـؿ داخريستؽرب

 

 )الخوف(

 قال الؿصـف رحؿه اهلل

 [١٧٥]آل طؿران:  {فال تخافوهم وخافون إن كـْم مممـقن}ودلقل الخوف قوله تعالى: 

 ل العالمة ابن طثقؿقن رحؿه اهلل٪قا

را أو أذى، وقد هنك اهلل الخقف هق الذطر وهق اكػعال يحصؾ بتققع ما فقف هالك أو ضر

 سبحاكف وتعالك طـ خقف أولقاء الشقطان وأمر بخقفف وحده.

 والخقف ثالثة أكقاع:

الـقع إولك: خقف صبقعل كخقف اإلكسان مـ السبع والـار والغرق وهذا ٓ يالم طؾقف 

 {فلصبح يف الؿديـة خائػا يرتقب}العبد قال اهلل تعالك طـ مقسك طؾقف الصالة والسالم: 

[ لؽـ إذا كان هذا الخقف كؿا ذكر الشقخ رحؿف اهلل سببا لرتك ٤٨]سقرة الؼصص، أية: 

واجب أو فعؾ محرم كان حراما٪ ٕن ما كان سببا لرتك واجب أو فعؾ محرم ففق حرام 

 {فال تخافقهؿ وخافقن إن كـتؿ مممـقـ}ودلقؾ ققلف تعالك: 

 [ .٤٧٥]سقرة آل طؿران، أية:  
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 عالك يؽقن محؿقدا، ويؽقن غقر محؿقدا.والخقف مـ اهلل ت

فالؿحؿقد ما كاكت غايتف أن يحقل بقـؽ وبقـ معصقة اهلل بحقث يحؿؾؽ طؾك فعؾ 

القاجبات وترك الؿحرمات، فنذا حصؾت هذه الغاية سؽـ الؼؾب واصؿلن وغؾب طؾقف 

اهلل  الػرح بـعؿة اهلل، والرجاء لثقابف. وغقر الؿحؿقد ما يحؿؾ العبد طؾك القلس مـ روح

 والؼـقط وحقـئذ يتحسر العبد ويـؽؿش وربؿا يتؿادى يف الؿعصقة لؼقة يلسف.

الـقع الثاين: خقف العبادة أن يخاف أحدا يتعبد بالخقف لف ففذا ٓ يؽقن إٓ هلل تعالك. 

 وصرفف لغقر اهلل تعالك شرك أكرب.

مثر فقف لؽـف الـقع الثالث: خقف السر كلن يخاف صاحب الؼرب، أو ولقا بعقدا طـف ٓ ي

 يخافف مخافة سر ففذا أيضا ذكره العؾؿاء مـ الشرك.اهـ

 (الرجاء)

 قال الؿصـف رحؿه اهلل٪

فؿن كان يرجوا لؼاء ربه فؾقعؿل طؿال صالحا وَّل يشرك بعبادة }ودلقل الرجاء قوله تعالى: 

 [ ١١0]سورة الؽفف، اْلية:  {ربه أحدا

  طثقؿقن رحؿه اهللابن العالمة قال 

ؿع اإلكسان يف أمر قريب الؿـال، وقد يؽقن يف بعقد الؿـال تـزيال لف مـزلة الرجاء ص

 الؼريب.والرجاء الؿتضؿـ لؾذل والخضقع ٓ يؽقن إٓ هلل طز وجؾ 
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وصرفف لغقر اهلل تعالك شرك إما اصغر، وإما أكرب بحسب ما يؼقم بؼؾب الراجل. وقد 

فؾقعؿؾ طؿال صالحا وٓ يشرك  فؿـ كان يرجقا لؼاء ربف}أستدل الؿملػ بؼقلف تعالك: 

 .{بعبادة ربف أحدا

واطؾؿ أن الرجاء الؿحؿقد ٓ يؽقن إٓ لؿـ طؿؾ بطاطة اهلل ورجا ثقاهبا، أو تاب مـ 

 معصقتف ورجا قبقل تقبتف، فلما الرجاء بال طؿؾ ففق غرور وتؿـ مذمقم.اهـ

 

 )الْوكل(

 قال الؿصـف رحؿه اهلل

 [(٢٣]سورة الؿائدة:  {هلل فْوكؾوا إن كـْم مممـقنوطؾى ا})ودلقل الْوكل قوله تعالى: 

 [٣ اْلية: الطالق، ]سورة{حسبه ففو اهلل طؾى يْوكل ومن}وقال: 

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

التقكؾ هق التػقيض وآطتؿاد طؾك اهلل سبحاكف وتعالك، وتػقيض إمقر إلقف سبحاكف 

وطؾك اهلل فتقكؾقا إن }لعبادة، ولفذا قال: وتعالك هذا هق التقكؾ، وهق مـ أطظؿ أكقاع ا

 قدم الجار والؿجرور طؾك العامؾ لقػقد الحصر. {كـتؿ مممـقـ

فجعؾ مـ شرط  {إن كـتؿ مممـقـ}أي: طؾقف ٓ طؾك غقره، ثؿ قال  {وطؾك اهلل فتقكؾقا}

، اإليؿان التقكؾ طؾك اهلل سبحاكف وتعالك، ودل طؾك أن مـ لؿ يتقكؾ طؾك اهلل فؾقس بؿممـ

 فالتقكؾ طبادة طظقؿة، فالؿممـ دائؿا يتقكؾ طؾك اهلل، ويعتؿد طؾك اهلل طز وجؾ، 
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واهلل مـ أسؿائف القكقؾ، أي: الؿقكقل إلقف أمقر طباده سبحاكف وتعالك، فالتقكؾ ٓ يؽقن 

إٓ طؾك اهلل، وٓ يجقز أن يؼقل: تقكؾت طؾك فالن٪ ٕن التقكؾ طبادة، والعبادة ٓ تؽقن 

 إٓ هلل.

إذا أسـدت إلك أحد مـ الخؾؼ تصرفا، ففذا ٓ يسؿك تقكال إكؿا يسؿك تقكقال،  أما

والقكالة معروفة أكؽ تقكؾ أحدا يؼضل لؽ حاجة، وقد وكؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

مـ يـقبقن طـف يف بعض إطؿال، فالتقكقؾ غقر التقكؾ، فالتقكؾ طبادة ٓ يؽقن إٓ هلل، وٓ 

 ؾك فالن، وإكؿا تؼقل وكؾت فالكا.يجقز أن تؼقل: تقكؾت ط

ثؿ أيضا لـعؾؿ أن التقكؾ ٓ يـايف إخذ بإسباب، فقجؿع الؿسؾؿ بقـ التقكؾ طؾك اهلل 

وإخذ بإسباب، وٓ تـايف بقـفؿا، فلكت تعؿؾ إسباب التل أمرت بعؿؾفا، ولؽـ ٓ 

ض، هذا سبب ولؽـ تعتؿد طؾك إسباب، وإكؿا تعتؿد طؾك اهلل، أكت تزرع الزرع يف إر

ٓ تعتؿد طؾك زرطؽ وفعؾؽ، بؾ اطتؿد طؾك اهلل يف كؿق هذا الزرع وتثؿقره وحؿايتف 

]القاقعة:  {أفرأيتؿ ما تحرثقن أأكتؿ تزرطقكف أم كحـ الزارطقن}وإصالحف، ولفذا يؼقل: 

[ فالزارع الحؼقؼل هق اهلل أما أكت فؼد فعؾت سببا فؼط قد يـتج هذا الزرع ويـبت ٦٤، ٦٣

 قد ٓ يـتج، وإذا كبت قد يصؾح وقد ٓ يصؾح، قد يصاب بآفة، فقذهب.و
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 قال الؿصـف رحؿه اهلل

 {حسبه ففو اهلل طؾى يْوكل ومن}وقال: 

 اهلل: رحؿه طثقؿقن بن العالمة قال

 ومـ} تعالك لؼقلف أهؿف ما تعالك اهلل كػاه تعالك. اهلل طؾك اطتؿاده يف العبد صدق وإذا

 {أمره بالغ اهلل إن}بؼقلف:  الؿتقكؾ صؿلن ثؿ كافقف أي {حسبف ففق اهلل طؾك يتقكؾ

  شلءأراده. يعجزه فال [٣ أية: الطالق، ]سقرة

 

 )الرغبة والرهبة والخشوع(

 قال الؿصـف رحؿه اهلل

إكفم كاكوا يسارطون يف الخقرات ويدطوكـا }ودلقل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: 

 [ ٩0]األكبقاء:  {خاشعقن كوا لـارغبا ورهبا وكا

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

 الرغبة: هل صؾب الشلء الؿحؿقد.

[ ٤٠]البؼرة: {وإياي فارهبقن}الرهبة: هل الخقف مـ الشلء الؿرهقب، قال تعالك: 

 وهل كقع مـ الخقف، الرهبة والخقف بؿعـك واحد.

يديف سبحاكف وتعالك وهق مـ هلل طز وجؾ، والخضقع والذل بقـ الخشقع: كقع مـ التذلؾ 

 أطظؿ مؼامات العبادة.
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ققلف تعالك: إهنؿ الضؿقر يرجع لألكبقاء٪ ٕن سقرة إكبقاء قد ذكر اهلل قصص إكبقاء فقفا 

فؼقلف  {إهنؿ كاكقا يسارطقن يف الخقرات ويدطقكـا رغبا ورهبا وكاكقا لـا خاشعقـ}ثؿ قال: 

قن إلقفا، ويبادرون إلقفا، هذه صػة إكبقاء أي: يتسابؼ {يسارطقن يف الخقرات}تعالك: 

طؾقفؿ الصالة والسالم ٓ يتؽاسؾقن وٓ يتعاجزون، وإكؿا يسارطقن إلك فعؾ الخقرات 

 ويتسابؼقن إلقفا.

 أي: صؿعا لؿا طـد اهلل طز وجؾ صؿعا يف حصقل الؿطؾقب. {ويدطقكـا رغبا}ققلف تعالك: 

هلل أن يرحؿفؿ، ويدطقكف أٓ يعذهبؿ، وأٓ ققلف تعالك: ورهبا أي: خقفا مـا، فقدطقن ا

يماخذهؿ، وأٓ يعاقبفؿ، ففؿ يطؿعقن يف رحؿة اهلل ويخافقن مـ طذابف، كؿا قال تعالك: 

أولئؽ الذيـ يدطقن يبتغقن إلك رهبؿ القسقؾة أيفؿ أقرب ويرجقن رحؿتف ويخافقن }

ا فقؿا طـده، يدطقن [ ففؿ يدطقن اهلل خقفا مـف، ويدطقكف أيضا صؿع٥٧]اإلسراء:  {طذابف

أي: خاضعقـ متذلؾقـ  {وكاكقا لـا خاشعقـ}اهلل أن يؼدر لفؿ الخقر ويدفع طـفؿ الشر. 

 متقاضعقـ هلل طز وجؾ فجؿعقا بقـ الصػات الثالث:

الرغبة والرهبة والخشقع، هذه صػات إكبقاء صؾك اهلل طؾقفؿ وسؾؿ، وهذه إكقاع 

 الثالثة مـ أكقاع العبادة هلل طز وجؾ.

وفقفا رد طؾك الصقفقة الذيـ يؼقلقن: كحـ ٓ كعبد اهلل رغبة يف ثقابف وٓ خقفا مـ طؼابف، 

وإكؿا كعبده محبة لف فؼط، هذا كالم باصؾ٪ ٕن إكبقاء يدطقن اهلل رغبا ورهبا وهؿ أكؿؾ 

 الخؾؼ.اهـ
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 (الخشقة)

 قال الؿصـف رحؿه اهلل

 [(١٥0 ]البؼرة: {فال تخشوهم}دلقل الخشقة قوله تعالى: 

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

الخشقة كقع مـ الخقف، وهل أخص مـ الخقف، وققؾ: الخشقة: خقف يشقبف تعظقؿ، 

 أمر اهلل سبحاكف وتعالك بخشقتف وحده. {َفاَل َتْخَشْقُهْؿ َواْخَشْقكِل}قال تعالك: 

ُتِؿَّ كِ }وقال تعالك يف أية: 
ِ

ُؽْؿ َتْفَتُدونَ َفاَل َتْخَشْقُهْؿ َواْخَشْقكِل َوٕ فلمر  {ْعَؿتِل َطَؾْقُؽْؿ َوَلَعؾَّ

ـْ َطَذاِب َربِِّفْؿ ُمْشِػُؼقنَ }بخشقتف سبحاكف وتعالك، وقال يف صػة الؿصؾقـ: 
ـَ ُهْؿ مِ ِذي  {َوالَّ

[ أي: خائػقن، همٓء خقاص الخؾؼ يخافقن اهلل طز وجؾ، وقال طـ ٢٧]الؿعارج: 

ـْ }الؿالئؽة:   [٥٠]الـحؾ: {َفْققِِفْؿ َوَيْػَعُؾقَن َما ُيْمَمُرونَ  َيَخاُفقَن َربَُّفْؿ مِ

خقاص الخؾؼ مـ الؿالئؽة والرسؾ وإولقاء والصالحقـ يؽقكقن طؾك غاية طظقؿة مـ 

خشقة اهلل طز وجؾ والخقف مـف سبحاكف وتعالك والرهبة مـف، فالرهبة والخقف والخشقة، 

ا يجؿعفا الخقف مـ اهلل كؾفا بؿعـك واحد وإن كان بعضفا أخص مـ بعض، إٓ أهن

سبحاكف وتعالك، وهذه مـ صػات إكبقاء وطباد اهلل الصالحقـ، وهل أكقاع طظقؿة مـ 

 أكقاع العبادة، وهل مـ أطؿال الؼؾقب التل ٓ يعؾؿفا إٓ اهلل سبحاكف وتعالك.
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 )اإِلَكاَبِة(

 قال الؿصـف رحؿه اهلل٪

 [ (٥٤]الزمر:  {١٦َوَأكِقُبوا إَِلى َربُِّؽْم َوَأْسِؾُؿوا َلهُ })َوَدلِقُل اإِلَكاَبِة َقْوُلُه َتَعاَلى: 

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

اإلكابة: الرجقع وهل بؿعـك التقبة، والتقبة واإلكابة بؿعـك واحد. ولؽـ بعض العؾؿاء 

يؼقل: اإلكابة أخص مـ التقبة أي: آكد ٕهنا تقبة مع إقبال إلك اهلل طز وجؾ، أي: تقبة 

اصة، واإلكسان قد يتقب ويرتك الذكب وٓ يعقد إلقف، ويـدم طؾقف، ولؽـ قد يؽقن يف خ

َوَأكِقُبقا }اإلقبال طؾك اهلل إقبال ضعقػ، أما اإلكابة ففل إقبال طؾك اهلل طز وجؾ، ولفذا قال: 

ـْ َقبْ }أي: ارجعقا لف، وأقبؾقا طؾقف سبحاكف وتعالك:  {إَِلك َربُِّؽْؿ َوَأْسؾُِؿقا َلفُ 
ِؾ َأْن َيْلتَِقُؽُؿ مِ

َٓ ُتـَْصُرونَ   {اْلَعَذاُب ُثؿَّ 

                                                           

 تػسقره: يف السعدي العالمة قال 16

 بجقارحؽؿ، ( َلفُ  َوَأْسؾُِؿقا ) بؼؾقبؽؿ ( َربُِّؽؿْ  إَِلك )َوَأكِقُبقا

  -شرحف يف الشقخ آل صالح قال 

  ْؾُت َتَقكَّ  َطَؾْقفِ } تعالك ققلف وذلؽ باإلكابة اهلل إفراد يجب أكف يف خاص دلقؾ وهـاك"

 [٨٨]هقد: {ُأكِقُب  َوإَِلْقفِ 

 اهلل إلك اهلل سقى ما كؾ مـ خائػا راجقا محبا أرجع أكقب، سقاء إلك ٓ وحده إلقف {ُأكِقُب  َوإَِلْقفِ }

- العبادة هذه أن طؾك دل الػعؾ وهق بف يتعؾؼ ما طؾك والؿجرور الجار قدم وحده،فؾؿا

 اهـ)مختصرا( باهلل. مختصة -اإلكابة وهل
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ا }إذا جاء العذاب الؿفؾؽ الؿاحؼ فنهنا ٓ تؼبؾ تقبة مـ تاب طـد ذلؽ:   َّٓ َقْقَم ُيقُكَس َلؿَّ إِ

[ هذا مستثـك وإٓ فنكف إذا كزل العذاب ٩٨]يقكس:  {آَمـُقا َكَشْػـَا َطـُْفْؿ َطَذاَب اْلِخْزِي 

َٓ ُتـَْصُرونَ }ٓ تؼبؾ التقبة، ولفذا قال:  الؿفؾؽ فنهنا ـْ َقْبِؾ َأْن َيْلتَِقُؽُؿ اْلَعَذاُب ُثؿَّ 
 {مِ

.فالتقبة واإلكابة لفا أجؾ ولفؿا حد، ففل ٓ تؼبؾ تقبة مـ َغْرَغَر أو مـ حضره الؿقت، وٓ 

تؼبؾ تقبة مـ كزل بف العذاب الؿاحؼ الؿفؾؽ، وٓ تؼبؾ التقبة إذا خرجت الشؿس مـ 

مغرهبا قبؾ ققام الساطة، ٓ تؼبؾ التقبة حقـئذ، فاهلل يحث العبد طؾك التقبة واإلكابة قبؾ 

َٓ ُتـَْصُرونَ }اكتفاء أجؾف:  ـْ َقْبِؾ َأْن َيْلتَِقُؽُؿ اْلَعَذاُب ُثؿَّ 
 .{مِ

إَِلك }: دل طؾك أن اإلكابة كقع مـ أكقاع العبادة٪ ٕكف قال {َوَأكِقُبقا إَِلك َربُِّؽؿْ }الشاهد ققلف: 

 طؾك أهنا كقع مـ أكقاع العبادة. ففذا يدل {َربُِّؽؿْ 

 

 )اَّلسْعاكة(

 قال الؿصـف رحؿه اهلل

َِْعقنُ })ودلقل اَّلسْعاكة:  اَك َكْس اَك َكْعُبُد َوإِيَّ إذا اسْعـت »[.ويف الحديث: ٥]الػاتحة:  {إِيَّ

 «(فاسْعن باهلل

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

 قن، وهل طؾك كقطقـ:آستعاكة: صؾب الع
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الـقع إول: آستعاكة بشلء ٓ يؼدر طؾقف إٓ اهلل، ففذه صرففا لغقر اهلل شرك، مـ استعان 

بغقر اهلل يف شلء ٓ يؼدر طؾقف إٓ اهلل فنكف قد أشرك٪ ٕكف صرف كقًطا مـ أكقاع العبادة لغقر 

 اهلل طز وجؾ.

فلكت تستعقـ بلحد أن يبـل معؽ الجدار،  الـقع الثاين: آستعاكة فقؿا يؼدر طؾقف الؿخؾقق،

َوَتَعاَوُكقا }أو أن يحؿؾ معؽ متاطؽ، أو أن يعقـؽ طؾك مطؾقب مباح، كؿا قال تعالك: 

ْثِؿ َواْلُعْدَوانِ  َٓ َتَعاَوُكقا َطَؾك اإْلِ [ فآستعاكة يف إمقر ٢]الؿائدة:  {َطَؾك اْلبِرِّ َوالتَّْؼَقى َو

ـاس، هذا الـقع ٓ بلس فقف٪ ٕكف مـ التعاون طؾك الرب والتؼقى، العادية التل يؼدر طؾقفا ال

أما آستعاكة «واهلل يف طقن العبد ما دام العبد يف طقن أخقف»وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

بالؿخؾقق يف شلء ٓ يؼدر طؾقف إٓ اهلل٪ مثؾ جؾب الرزق ودفع الضرر، ففذا ٓ يؽقن إٓ 

ستعاكة بالجـ والشقاصقـ، وآستعاكة بالغائبقـ، وهؿ ٓ هلل، كآستعاكة بإمقات، وآ

يسؿعقكؽ هتتػ بلسؿائفؿ، هذا شرك أكرب٪ ٕكؽ تستعقـ بؿـ ٓ يؼدر طؾك إطاكتؽ.فؼقلف 

ـُ }تعالك:  اَك َكْسَتِعق  .{إِيَّاَك َكْعُبُد َوإِيَّ

بد هذا إياك كعبد: هذا فقف تؼديؿ الؿعؿقل طؾك العامؾ، الؿعؿقل إياك يف محؾ كصب، وكع

 هق العامؾ الذي كصب إياك، وتؼديؿ الؿعؿقل طؾك العامؾ يػقد الحصر.

 فؿعـك إياك كعبد: أي ٓ كعبد غقرك، فحصر العبادة يف اهلل طز وجؾ.

وإياك كستعقـ: حصر آستعاكة باهلل طز وجؾ وذلؽ يف إمقر التل ٓ يؼدر طؾقفا إٓ اهلل 

 سبحاكف وتعالك.
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راءة مـ الحقل والؼقة، وأن اإلكسان ٓ ققة لف إٓ باهلل وٓ يؼدر ويف ققلف: إياك كستعقـ، ب

إٓ باهلل طز وجؾ، وهذا غاية التعبد هلل إذا تربأ مـ الشرك وتربأ مـ الحقل ومـ الؼقة ففذا 

 غاية التعبد هلل طز وجؾ.

 اهلل: رحؿه قاسم بن الرحؿن طبد العالمة قال

 والعؼاب والثقاب والشرائع والؽتب خؾؼال وسر الؿعـققـ، هذيـ إلك يرجع كؾف الديـ

 الشرك، مـ تربؤ وإول: والتقحقد، العبقدية مدار وطؾقفؿ الؽؾؿتقـ، هاتقـ إلك يرجع

 والؼقة. الحقل مـ تربؤ والثاين:

 

 باهلل( فاسْعن اسْعـت إذا الحديث: )ويف

 اهلل: رحؿه قاسم بن الرحؿن طبد العالمة قال

  أولف طباس، ابـ حديث مـ وصححف رتمذيال رواه جؾقؾ حديث مـ قطعة هذه

 يحػظؽ وأوامره حدوده احػظ أي: "تجاهؽ تجده اهلل احػظ يحػظؽ، اهلل احػظ"

  مـ مـتزع كلكف وهذا ،"باهلل استعـتػاستعـ وإذا اهلل، فاسلل سللت إذا"تقجفت، حقث 

 {فضؾف مـ اهلل واسللقا}تعالك:  وقال {كستعقـ وإياك كعبد إياك}تعالك:  ققلف

وحده، بف مستعقـا اهلل سائال كان إذا إٓ مطؾقبف لؾعبد يحصؾ وٓ [٣٢أية مـ ]الـساء:

 غقره دون وحده باهلل آستعاكة حصر الحديث هذا ويف أمقره جؿقع يف طؾقف معتؿدا 

  أحد استعان فنذا الديـ، مدار وطؾقفا العبادات، أجؾ أهنا طؾك والدٓلة الخؾؼ، مـ 

 .إكرب الشرك مشرك ففق اهلل بغقر
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 )اَّلْسَِْعاَذِة(

 صـف رحؿه اهللؿقال ال

ُقْل َأُطوُذ }[ وقوله تعالى: ١]الػؾق:  {ُقْل َأُطوُذ بَِربِّ اْلَػَؾِق })َوَدلِقُل اَّلْسَِْعاَذِة َقْوُلُه َتَعاَلى: 

 [ ١]الـاس:  {بَِربِّ الـَّاسِ 

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

لك مـ يؿـعؽ مـ محذور تخافف مـ أجؾ أن يدفع طـؽ هذا آستعاذة: صؾب آلتجاء إ

 الشلء، هذه هل آستعاذة.

وآستعاذة كقع مـ أكقاع العبادة، ٓ يجقز أن تستعقذ بغقر اهلل طز وجؾ، فؿـ استعاذ بؼرب 

َوَأكَُّف }أو بقثـ أو بلي شلء غقر اهلل طز وجؾ فنكف يؽقن مشرًكا الشرك إكرب، وقال تعالك: 

ِـّ َفَزاُدوُهْؿ َرَهًؼاَكاَن رِ  ـَ اْلِج
ْكِس َيُعقُذوَن بِِرَجاٍل مِ ـَ اإْلِ

 [ .٦]الجـ:  {َجاٌل مِ

كان العرب يف جاهؾقتفؿ إذا كزلقا يف مؽان مـ إرض يؼقل أحدهؿ: أطقذ بسقد هذا 

 القادي، أي: كبقر الجـ، يستعقذ بف مـ شر سػفاء ققمف.

ًٓ فؼال: »لؽ ومبقـًا لؿا يشرع بدلف: فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مبطاًل لذ مـ كزل مـز

« أطقذ بؽؾؿات اهلل التامات مـ شر ما خؾؼ، لؿ يضره شلء حتك يرتحؾ مـ مـزلف ذلؽ

ًٓ مـ آستعاذة بالجـ.اهـ  .هذا هق البديؾ الصحقح، آستعاذة بؽؾؿات اهلل التامات بد

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

 [٤]الػؾؼ:  {ُقْؾ َأُطقُذ بَِربِّ اْلَػَؾِؼ }َتَعاَلك: َقْقُلُف 
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أمر كبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يستعقذ بػالؼ اإلصباح مـ شر جؿقع الؿخؾققات، ومـ 

شر الغاسؼ والحاسد، والػؾؼ: الصبح، وققؾ سبب تخصقص الؿستعقذ بف: أن الؼادر طؾك 

 الؿستعقذ ما يخافف ويخشاه.إزالة هذه الظؾؿة طـ العالؿ هق الؼادر أن يدفع طـ 

 [٤]الـاس: {٢ُقْؾ َأُطقُذ بَِربِّ الـَّاسِ }وققلف تعالك: 

أمر كبقف صؾك هلل طؾقف وسؾؿ أن يستعقذ بف مـ القسقاس الخـاس، يعـل: الشقطان الجاثؿ 

طؾك قؾب اإلكسان، فنذا ذكر اهلل خـس، وإذا غػؾ وسقس، وذكر تعالك ثالث صػات مـ 

لؿؾؽ، واإللفقة. وثبت طـف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن الشقطان يجري مـ صػاتف: الربقبقة، وا

ابـ آدم مجرى الدم، وأخرب أكف لؿ يتعقذ متعقذ بؿثؾ هاتقـ السقرتقـ، وإمر بآستعاذة بف 

ْقَطاِن }تعالك كثقر يف الؽتاب والسـة، مـفا ققلف تعالك:  ـَ الشَّ
َتَفا مِ يَّ َوإِكِّل ُأِطقُذَها بَِؽ َوُذرِّ

ِجقؿِ ا ـَ }[ ٣٦]آل طؿران: مـ أية {لرَّ ـَ اْلَجاِهؾِق
 َأْن َأُكقَن مِ

ِ
]البؼرة: مـ  {َقاَل َأُطقُذ بِاهلل

ِجقؿِ }[ ٦٧أية ْقَطاِن الرَّ ـَ الشَّ
 مِ

ِ
 [.٩٨]الـحؾ: {َفنَِذا َقَرْأَت اْلُؼْرآَن َفاْسَتِعْذ بِاهلل

، فدل طؾك أن آستعاذة باهلل  "أطقذ بؽؾؿات اهلل التامات مـ شر ما خؾؼ"ومـ السـة: 

 ت فصرففا لغقر اهلل شرك أكرب.اهـطبادة مـ أجّؾ العبادا
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 )اَّلسْغاثة(

 قال الؿصـف رحؿه اهلل

َِْغقُثوَن َربَُّؽْم َفا})ودلقل اَّلسْغاثة:  ََْجاَب َلُؽمْ إِْذ َتْس  [(٩]األكػال:  {ْس

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

أكقاع العبادة، وهل صؾب الغقث، وهل ٓ تؽقن إٓ طـد الشدة، إذا  آستغاثة: هل كقع مـ

 وقع اإلكسان يف شدة فنكف يطؾب الغقث مـ اهلل والـجاة مـ هذه الشدة.

 وآستغاثة طؾك كقطقـ:

الـقع إول: آستغاثة بالؿخؾقق فقؿا ٓ يؼدر طؾقف إٓ اهلل طز وجؾ وهذا شرك، فؿـ 

 كس أو غائبقـ أو أمقات فنن هذا شرك باهلل طز وجؾ.استغاث بغقر اهلل مـ جـ أو إ

 فآستغاثة بإمقات وبالغائبقـ مـ الشقاصقـ والجـ هذا شرك باهلل طز وجؾ.

 الـقع الثاين: آستغاثة بالؿخؾقق الحاضر الحل فقؿا يؼدر طؾقف، هذا جائز.

ـْ ِشقَعتِِف َطؾَ }قال تعالك يف قصة مقسك: 
ِذي مِ هِ َفاْسَتَغاَثُف الَّ ـْ َطُدوِّ

ِذي مِ   {ك الَّ

 [ .اهـ٤٥]الؼصص: 
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 )الذبح(

 قال الؿصـف رحؿه اهلل٪

ِه َربِّ اْلَعاَلِؿقنَ }ودلقل الذبح قوله تعالى:   {ُقْل إِنَّ َصاَلتِي َوُكُسؽِي َوَمْحَقاَي َوَمَؿاتِي لِؾَّ

 [ .١٦٢]األكعام:

 «لَعَن اهللُ َمْن َذَبَح لغقر اهلل»َوِمَن الُسـَِّة: 

 ل العالمة الػوزان حػظه اهلل٪قا

 الذبح طؾك أربعة أقسام:

إول: الذبح طؾك وجف التؼرب والتعظقؿ ٕحد ما، وهذا ٓ يجقز إٓ هلل سبحاكف وتعالك٪ 

ٕكف مـ العبادات الؿالقة، فال يجقز الذبح لؾجـ وٓ لؾشقاصقـ وٓ لؾؿؾقك والرؤساء 

 طز وجؾ.تعظقًؿا لفؿ٪ ٕن هذه طبادة ٓ تجقز إٓ هلل 

فالذيـ يذبحقن لؾجـ مـ أجؾ السالمة مـ شرهؿ، أو مـ أجؾ شػاء الؿرضك، كؿا يػعؾف 

الؽفان والؿـجؿقن الذيـ يدطقن العالج ويؼقلقن لؾـاس: اذبحقا كذا ٕجؾ شػاء 

مريضؽؿ، وٓ تذكروا اسؿ اهلل طؾقف، هذا شرك أكرب مخرج مـ الؿؾة، وهذا الذي قال اهلل 

ِف َربِّ }ف لغقر اهلل: تعالك محذًرا مـ فعؾ ُقْؾ إِنَّ َصاَلتِل َوُكُسؽِل َوَمْحَقاَي َوَمَؿاتِل لِؾَّ

ـَ   [ أي: واذبح لربؽ.٢]الؽقثر: {َفَصؾِّ لَِربَِّؽ َواْكَحرْ }[ وقال: ٤٦٢]إكعام: {اْلَعاَلِؿق
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الثاين: الذبح مـ أجؾ أكؾ الؾحؿ، هذا ٓ بلس بف٪ ٕكف ما ذبح مـ أجؾ التؼرب والتعظقؿ 

ٕحد، وإكؿا ذبح لحاجة، وإكؾ مـف، ففذا ٓ بلس بف٪ ٕكف لقس كقًطا مـ العبادة ويذبح 

 لبقع الؾحؿ.

الثالث: الذبح طؾك وجف الػرح والسرور، بؿـاسبة زواج أو مـاسبة كزول مسؽـ جديد، أو 

قدوم غائب، أو ما أشبف ذلؽ بجؿع إقارب، ويذبح مـ باب إضفار الػرح والسرور بؿا 

ف، هذا ٓ بلس بف٪ ٕكف لقس فقف تعظقؿ ٕحد وٓ تؼرب ٕحد، وإكؿا هق مـ باب حصؾ ل

 الػرح والسرور يف شلء حصؾ.

الرابع: الذبح مـ أجؾ التصدق بالؾحؿ طؾك الػؼراء والؿساكقـ والؿعقزيـ هذا يعترب سـة 

 وهق داخؾ يف العبادة.اهـ
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 )الـذر(

 قال الؿصـف رحؿه اهلل٪

َْطِقًراُيوُفوَن بِالـَّْذِر َوَيَخاُفوَن َيْوًما َكاَن َشرو })ودلقل الـذر:   [(٧]اإلكسان:  {ُه ُمْس

: هق إلزام اإلكسان كػسف بشلء لؿ يؾزمف بلصؾ الشرع، كلن يـذر أن يصقم، أو يـذر ٤٧الـذر

مـ كذر أن يطقع  »أن يتصدق بؽذا. فقؾزمف القفاء بـذره٪ لؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 والـذر كقع مـ أكقاع العبادة ٓ يجقز إٓ هلل، « فؾقطعفاهلل 

                                                           

 مؼقد و مطؾؼ - كذران الـذر الـذر: ؿحؽ 17

 كذر هذا مؼابؾة. بدون وكحقه بؽذا أتصدق أن أو كذا يقم أصقم أن طؾل هلل : مثؾ فالؿطؾؼ

  بؼقلف أهؾف طؾك اهلل أثـك القاجب الـذر وهذا بف. القفاء واجب هذا مشروع. غقر ولؽـ محؿقد 

 { بِالـَّْذرِ  ُيقُفقنَ }

  وهق الؿعاوضة فقف ٕن مؽروه هذا أيام. ثالثة أصقم أن مريضل شػك إن طؾل هلل مثؾ: والؿؼقد

 البخالء. شلن

 أكقاع: طؾك والـذر

  طؾقف اهلل صؾك الـبل أن (٦٦٩٦) البخاري يف طائشة لحديث بف٪ القفاء ويجب : صاطة كذر-٤

 "يعصف فال يعصف أن كذر ومـ فؾقطعف، اهلل يطقع أن كذر مـ" قال السالم

(٤٦٤٥) مسؾؿ يف طـف اهلل رضل طامر بـ طؼبة لحديث يؿقـ كػارة يؽػر أن فقجب يستطع لؿ فنن

 "يؿقـ كػارة الـذر كػارة" قال السالم طؾقف اهلل صؾك الـبل أن 

 الؿتؼدم. طائشة لحديث خالف٪ بدون بف القفاء يجقز وٓ : معصقة كذر-٢

 مـف. التقبة بيج وإكؿا أصؾف مـ باصؾ ٕكف فقف كػارة ٓ وهذا الشركل، الـذر وأطظؿف:

 .الؿؼقل( زبدة و الشقخ آل صالح شرح )اكظر
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فؿـ كذر لؼرب أو صـؿ أو غقر ذلؽ فؼد أشرك باهلل طز وجؾ، وهق كذر معصقة وشرك، وقد 

 اهـ«.ومـ كذر أن يعصل اهلل فال يعصف»قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 قال العالمة ابن طثقؿقن رحؿه اهلل

هلل أثـك طؾقفؿ إليػائفؿ الـذر وهذا يدل طؾك أن اهلل يحب ذلؽ، وجف الدٓلة مـ أية أن ا

 وكؾ محبقب هلل مـ إطؿال ففق طبادة.اهـ
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 {معرفة دين اإلسالم-األصل الثاين}

 قال الؿصـف رحؿه٪

َّلكؼقاد له هلل بالْوحقد، وا ١٨َمْعِرَفُة ِديِن اإِلْسالِم بِاألَِدلَِّة َوُهَو اَّلسْسالم: األَْصُل الثَّاكِي

 .١٩بالطاطة، والخؾوص من الشرك

 وهو ثالث مراتب: 

 )اإلسالم( و )اإليؿان( و )اإلحسان( ، وكل مرتبة لفا أركان.

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

لؿا فرغ الشقخ مـ بقان معرفة إصؾ إول وهق معرفة اهلل سبحاكف وتعالك بإدلة، اكتؼؾ 

 رفة ديـ اإلسالم بإدلة.إلك بقان إصؾ الثاين، وهق مع

                                                           

 اإلسالم. بؿعـك هـا آستسالم الشقخ: آل صالح قال 18

 

 شرحف: يف الشقخ آل صالح قال 19

  الـسخ يف الؿقجقد هق هذا وأهؾف( الشرك مـ )والرباءة أهنا الصقاب الشرك( مـ )والخؾقص

 لػظ مـ الؿراد طؾك أدل وأهؾف( لشركا مـ )والرباءة أن الؿعؾقم ومـ الؿعتؿدة.

  الشرك طـ خروج هق إكؿا الشرك الخؾقصؿـ ٕن الشرك( مـ )والخؾقص 

الشقخ بف استدل الذي آستدٓل يـاسب الذي هق وهذا وأهؾف. الشرك مـ الرباءة معـك فقف ولقس

  تعالك: ققلف وهق 

ا َبَراءٌ  إِكَّـِل َوَقْقمِفِ  َٕبِقفِ  إِْبَراِهقؿُ  َقاَل  َوإِذْ }  { َتْعُبُدون مِؿَّ

 .التعريػ هذا يـاسب الذي هق "الرباءة" فذكر
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 فؼال: إصؾ الثاين: معرفة ديـ اإلسالم بإدلة، ثؿ طرفف وبقـ معـاه ثؿ ذكر مراتبف.

 )وققلف رحؿف اهلل: معرفة ديـ اإلسالم(

 الديـ يراد بف الطاطة، يؼال: دان لف إذا أصاطف فقؿا أمر وترك ما هنك.

ـِ َما}ويطؾؼ الديـ ويراد بف الحساب، كؿا يف ققلف:  ي ويؼال: داكف إذا حاسبف،  {لِِؽ َيْقِم الدِّ

ـِ }كؿا قال تعالك:  ي ـِ ُثؿَّ َما َأْدَراَك َما َيْقُم الدِّ ي [ ٤٨، ٤٧]آكػطار:  {َوَما َأْدَراَك َما َيْقُم الدِّ

فِ }أي: يقم الحساب  َْمُر َيْقَمئٍِذ لِؾَّ ْٕ َٓ َتْؿؾُِؽ َكْػٌس لِـَْػٍس َشْقًئا َوا  [ .٤٩ار: ]آكػط {َيْقَم 

ققلف: بإدلة، أي: أن معرفة ديـ اإلسالم ٓ تؽقن بالتؼؾقد أو تؽقن بالتخرص مـ طـد 

اإلكسان، الديـ ٓ بد لف مـ أدلة مـ الؽتاب والسـة، أما اإلكسان الذي ٓ يعرف ديـف وإكؿا 

يف الؼرب إذا سئؾ طـف »يؼؾد الـاس، ويؽقن إمعة مع الـاس ففذا لـ يعرف ديـف َوَحِريٌّ بف أكف 

، فقاجب طؾك اإلكسان أن « أن يؼقل: هاه، هاه، ٓ أدري، سؿعت الـاس يؼقلقن شقًئا فؼؾتف

ف ديـف بإدلة مـ كتاب اهلل وسـة رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وٓ يعرف هذا إٓ ريع

 بالتعؾؿ.

 )َوُهَق آستسالم هلل بالتقحقد، وآكؼقاد لف بالطاطة، والخؾقص مـ الشرك(

م ملخقذ مـ أسؾؿ لؾشلء إذا اكؼاد لف، أسؾؿ كػسف لؾؼتؾ أي: خضع لؾؼتؾ، فلسؾؿ اإلسال

 كػسف لؾشلء إذا اكؼاد لف.

ـْ َأْسَؾَؿ َوْجَفُف }فاإلسالم هق إسالم القجف والؼصد والـقة لف طز وجؾ:  ـُ ِديـًا مِؿَّ ـْ َأْحَس َوَم

َة إِْبَراِهقَؿ َحـِ  َبَع مِؾَّ ـٌ َواتَّ ِف َوُهَق ُمْحِس فِ }[ . ٤٢٥]الـساء:  {قًػالِؾَّ ـْ َأْسَؾَؿ َوْجَفُف لِؾَّ  {َبَؾك َم

 [ أي أخؾص طؿؾف هلل طز وجؾ، واكؼاد هلل طـ صقاطقة واختقار ورغبة ومحبة.٤٤٢]البؼرة: 



77 

 

آستسالم هلل بالتقحقد، وهق إفراد اهلل جؾ وطال بالعبادة، وهذا هق معـك التقحقد، فؿـ 

 ستسؾؿ لف.طبد اهلل وحده ٓ شريؽ لف فؼد ا

ققلف: وآكؼقاد لف سبحاكف بالطاطة: فقؿا أمرك بف وما هناك طـف، فؿا أمرك بف تػعؾف، وما هناك 

 طـف تجتـبف صاطة هلل سبحاكف وتعالك.

ققلف: والرباءة مـ الشرك وأهؾف: الرباءة معـاها آكؼطاع وآطتزال، والبعد طـ الشرك 

د طـف، وتعتؼد وجقب طداوة الؿشركقـ٪ ٕهنؿ وأهؾ الشرك، بلن تعتؼد بطالن الشرك فتبتع

أطداء اهلل طز وجؾ فال تتخذهؿ أولقاء، إكؿا تتخذهؿ أطداء٪ ٕهنؿ أطداء هلل ولرسقلف 

ولديـف فال تحبفؿ وٓ تقالقفؿ، وإكؿا تؼاصعفؿ يف الديـ وتبتعد طـفؿ، وتعتؼد بطالن ما هؿ 

ٕهنؿ أطداء لربؽ وأطداء لديـؽ، طؾقف، فال تحبفؿ بالؼؾب وٓ تـاصرهؿ بالؼقل والػعؾ٪ 

 فؽقػ تقالقفؿ وهؿ أطداء اإلسالم؟! .

ٓ يؽػل أكؽ تستسؾؿ هلل وتـؼاد لف بالطاطة، وأكت ٓ تتربأ مـ الشرك وٓ مـ الؿشركقـ، 

: آستسالم هلل بالتقحقد. ًٓ  هذا ٓ يؽػل، وٓ تعد مسؾًؿا حتك تتصػ هبذه الصػات.أو

 ثاكًقا: آكؼقاد لف بالطاطة.

 ثالًثا: الرباءة مؿا يضاد التقحقد ويضاد الطاطة وهق الشرك.

 رابًعا: الرباءة مـ أهؾ الشرك.
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بتحؼقؼ هذه الصػات تؽقن مسؾًؿا، أما إذا كؼصت صػة واحدة مـفا فنكؽ ٓ تؽقن مسؾًؿا، 

فبفذه الؽؾؿات الثالث لخص الشقخ تعريػ اإلسالم، وكؿ مـ إكسان ٓ يعرف معـك 

سالم؟ لؿ يجب جقاًبا لؿ يتعؾؿ هذا الشلء، ولق ققؾ لف: ما هق اإلاإلسالم٪ ٕكف 

 صحقًحا.اهـ

 وهو ثالث مراتب:

 )اإلسالم( و )اإليؿان( و )اإلحسان( ، وكل مرتبة لفا أركان.

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

 ببعض. الؿرتبة والرتبة: الؿـزلة العالقة، ورتب الشلء ترتقبًا: كظؿف وقرن بعضف

اإلسالم مرتبة ، واإليؿان مرتبة، واإلحسان مرتبة، وهذه هل مراتب الديـ التل بعث هبا 

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، والؿصـػ رحؿف اهلل ذكرهـ هـا مجؿؾة، ثؿ فّصؾفـ وبّقـ 

 أدّلتفـ.

يف  وكؾ مرتبة مـ مراتب الديـ الثالثة لفا أركان ٓ تؼقم إٓ طؾقفا. وأركان الشلء: أجزاؤه

القجقد التل ٓ يحصؾ إٓ بحصقلفا، وداخؾة يف حؼقؼتف، سؿقت بذلؽ تشبقفًا لفا بلركان 

البقت الذي ٓ يؼقم إٓ هبا، فؿراتب الديـ ٓ تتؿ إٓ بلركاهنا، ويف آصطالح: طبارة طـ 

 جزء الؿاهقة.
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 مراتب الدين

 اإلسالم[ -]الؿرتبة األولى

 قال الؿصـف رحؿه اهلل٪

اإِلْسالِم )َخْؿَسٌة( َشَفاَدُة َأن َّل اله إَّل اهلل وأن محؿدا رسول اهلل و )إقام الصالة( و  َفَلْرَكانُ 

 )إيْاء الزكاة( و )صوم رمضان( و )حج َبْقِت اهللِ اْلَحَراِم( .

َفاَدِة َقْوُلُه َتَعاَلى:  ُه ََّل إَِلَه إَِّلَّ ُهَو َواْلَؿاَلئِؽَ }َفَدلِقُل الشَّ ُة َوُأوُلو اْلِعْؾِم َقائًِؿا بِاْلِؼْسِط َشِفَد اهللُ َأكَّ

 [ ١٨]آل طؿران:  { ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحؽِقمُ ََّل إَِلَه إَِّلَّ 

 ومعـاها َّل معبود بحق إَّل اهلل وحده، و )َّل اله( َكافًِقا َجِؿقَع َما ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن اهللِ، 

ًْا اْلِعَباَدَة هللِ َوْحَدُه َّل َش  ُه َلْقَس َلُه َشرِيٌك فِي ُمْؾؽِِه. )إَِّل اهللُ( ُمْثبِ رِيَك َلُه فِي ِطَباَدتِِه َكَؿا َأكَّ

ُحَفا َقْوُلُه َتَعاَلى: ا َتْعُبُدوَن }َوَتْػِسقُرَها الَِّذي ُيَوضِّ ـِي َبَراٌء ِمؿَّ  -َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهقُم أِلَبِقِه َوَقْوِمِه إِكَّ

ُه َسَقفْ  ُفْم َيْرِجُعونَ  -ِديِن إَِّلَّ الَِّذي َفَطَركِي َفنِكَّ  {َوَجَعَؾَفا َكِؾَؿًة َباِقَقًة ِفي َطِؼبِِه َلَعؾَّ

 [ ٢٨ - ٢٦]الزخرف:  

َْاِب َتَعاَلْوا إَِلى َكِؾَؿٍة َسَواٍء َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽْم َأَّلَّ َكْعُبَد إَِّلَّ اهللَ َوََّل }وَقْوُلُه َتَعاَلى:  ُقْل َيا َأْهَل اْلؽِ

ا ُكْشرَِك بِِه َشقْ  َِّْخَذ َبْعُضـَا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللِ َفنِْن َتَولَّْوا َفُؼوُلوا اْشَفُدوا بَِلكَّ ًئا َوََّل َي

 [ ٦٤]آل طؿران:  {ُمْسِؾُؿونَ 
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ًدا َرُسوُل اهللِ َقْوُلُه َتَعاَلى:  َطِزيٌز َطَؾْقِه  َلَؼْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْكُػِسُؽمْ }َوِدلقُل َشَفاَدِة َأنَّ ُمَحؿَّ

ْوْم َحرِيٌص َطَؾْقُؽْم بِاْلُؿْمِمـِقَن َرُءوٌف َرِحقمٌ   [ ١٢٨]الْوبة:  {َما َطـِ

ُُْه فِقَؿا َأَمَر، َوَتْصِديُؼُه فِقَؿا َأْخَبَر، واْجِْـَاُب َما طـ  ًدا َرُسوُل اهللِ: َصاَط ه َوَمْعـَى َشَفاَدة َأنَّ ُمَحؿَّ

 هللُ إَِّل بَِؿا َشَرَع.كفى وزجر، وأن َّل ُيْعَبَد ا

َّْْوِحقِد َقْوُلُه َتَعاَلى:  َكاِة َوَتْػِسقُر ال الِة َوالزَّ َوَما ُأِمُروا إَِّلَّ لَِقْعُبُدوا اهللَ ُمْخِؾِصقَن َلُه }َوَدلِقُل الصَّ

َكاَة َوَذلَِك ِديُن اْلَؼقَِّؿةِ  اَلَة َوُيْمُتوا الزَّ يَن ُحـََػاَء َوُيِؼقُؿوا الصَّ  [ ٥البقـة: ] {الدِّ

َقاِم َقْوُلُه َتَعاَلى:  َقاُم َكَؿا ُكَِْب َطَؾى الَِّذيَن ِمْن } َوَدلِقُل الصِّ َفا الَِّذيَن آَمـُوا ُكَِْب َطَؾْقُؽُم الصِّ َيا َأيو

َُّْؼونَ  ُؽْم َت  [ ١٨٣]البؼرة:  {َقْبِؾُؽْم َلَعؾَّ

ِه َطَؾى الـَّ } َوَدلِقُل اْلَحجِّ َقْوُلُه َتَعاَلى:  ََْطاَع إَِلْقِه َسبِقاًل َوَمْن َكَػَر َفنِنَّ َولِؾَّ اِس ِحجو اْلَبْقِت َمِن اْس

 [ ٩٧]آل طؿران:  {اهللَ َغـِيٌّ َطِن اْلَعاَلِؿقنَ 
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 قال الؿصـف رحؿه اهلل

ة( و َفَلْرَكاُن اإِلْسالِم )َخْؿَسٌة( َشَفاَدُة َأن َّل اله إَّل اهلل وأن محؿدا رسول اهلل و )إقام الصال

 )إيْاء الزكاة( و )صوم رمضان( و )حج َبْقِت اهللِ اْلَحَراِم(

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

ٓ يؼقم اإلسالم إٓ طؾك هذه إركان، إذا ُفِؼَدْت فنن اإلسالم ٓ يستؼقؿ، وبؼقة الطاطات 

ذا مؽؿالت لفذه إركان، كؾ الطاطات وأفعال الخقر كؾفا مؽؿالت لفذه إركان، ولف

سلل جربيؾ طؾقف السالم رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بحضرة الصحابة قال: أخربين »

طـ اإلسالم، قال: اإلسالم أن تشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأن محؿدا رسقل اهلل، وتؼقؿ 

 « .الصالة، وتميت الزكاة، وتصقم رمضان، وتحج البقت إن استطعت إلقف سبقاًل 

ركان الخؿسة، لؽـ حديث ابـ طؿر بقـ أن هذه الخؿسة هل فػسر اإلسالم بلكف هذه إ

أي: أن هذه الخؿس لقست هل اإلسالم « اإلسالم طؾك خؿس«»بـل»مباين اإلسالم فؼال: 

ومتؿؿات لفذه  كؾف لؽـفا أركاكف ومباكقف التل يؼقم طؾقفا وبؼقة الؿشروطات مؽؿالت

 إركان.

َفاَدِة َقْوُلُه َتَعاَلى:  ُه ََّل إَِلَه إَِّلَّ ُهَو َواْلَؿاَلئَِؽُة َوُأوُلو اْلِعْؾِم َقائًِؿا بِاْلِؼْسِط })َفَدلِقُل الشَّ َشِفَد اهللُ َأكَّ

 [(١٨]آل طؿران:  {ََّل إَِلَه إَِّلَّ ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحؽِقمُ 

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل
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هلل تدور طؾك هذه ققلف تعالك: شفد، أي حؽؿ وقضك وأطؾؿ وبقـ وألزم، فالشفادة مـ ا

 الؿعاين الخؿسة: الحؽؿ والؼضاء واإلطالن والبقان واإللزام.

 فؿعـك شفد، أي: قضك سبحاكف وأطؾؿ وأخرب وألزم طباده بذلؽ، أكف ٓ إلف إٓ هق.

 ٓ إلف: ٓ كافقة تـػل جؿقع ما طبد مـ دون اهلل.

معبقد بحؼ إٓ اهلل سبحاكف  إٓ هق: مثبت العبادة هلل وحده ومعـك أكف ٓ إلف إٓ هق: أي ٓ

َذلَِؽ بَِلنَّ اهلَل ُهَق اْلَحؼُّ َوَأنَّ َما }وتعالك، أما مـ طبد غقر اهلل فنن طبادتف باصؾة لؼقلف تعالك:

 اْلَؽبِقرُ 
ُّ

ـْ ُدوكِِف ُهَق اْلَباصُِؾ َوَأنَّ اهلَل ُهَق اْلَعؾِل
 [٦٢]الحج: {َيْدُطقَن مِ

داكقة وهق أصدق الؼائؾقـ، وشفادتف سبحاكف وتعالك شفد لـػسف سبحاكف وتعالك بالقح

 أصدق الشفادات٪ ٕهنا صادرة طـ حؽقؿ خبقر طؾقؿ، يعؾؿ كؾ شلء ففل شفادة صادقة.

فالؿالئؽة وأولق العؾؿ شفدوا هلل بالقحداكقة، إًذا ٓ طربة بؼقل غقرهؿ مـ الؿالحدة 

 طربة هبؿ وٓ بؼقلفؿ٪ ٕكف والؿشركقـ والصابئقـ الذيـ يؽػرون باهلل طز وجؾ، همٓء ٓ

 "قائًؿا بالؼسط  "وققلف  مخالػ لشفادة اهلل وشفادة مالئؽتف وشفادة أولل العؾؿ مـ خؾؼف.

: مـصقب طؾك الحال مـ شفد، أي: حالة كقكف قائًؿا سبحاكف وتعالك، والؼسط: العدل، 

سبحاكف  أي أن اهلل سبحاكف وتعالك قائؿ بالعدل يف كؾ شلء والعدل ضد الجقر، وهق

 وتعالك حؽؿ طدل ٓ يصدر طـف إٓ العدل يف كؾ شلء.

 ٓ إلف إٓ هق: تلكقد لؾجؿؾة إولك.

 العزيز الحؽقؿ: اسؿان هلل طز وجؾ يتضؿـان صػتقـ مـ صػاتف وهؿا العزة والحؽؿة.اهـ
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 قال الؿصـف رحؿه اهلل

 ومعـاها َّل معبود بحق إَّل اهلل وحده، و )َّل اله( َكافًِقا َجِؿقَع َما ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن اهللِ، 

ُه لَ  ًْا اْلِعَباَدَة هللِ َوْحَدُه َّل َشرِيَك َلُه فِي ِطَباَدتِِه َكَؿا َأكَّ  ْقَس َلُه َشرِيٌك فِي ُمْؾؽِِه.)إَِّل اهللُ( ُمْثبِ

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

ققلف: ومعـاها ٓ معبقد بحؼ إٓ اهلل، أي معـك ٓ إلف إٓ اهلل لقس كؿا يؼقل أهؾ الباصؾ: ٓ 

خالؼ وٓ رازق إٓ اهلل٪ ٕن هذا تقحقد الربقبقة يؼر بف الؿشركقن، وهؿ ٓ يؼقلقن: ٓ إلف 

َّٓ اهللُ }إٓ اهلل، قال تعالك:  َٓ إَِلَف إِ  َيْسَتْؽبُِروَن َوَيُؼقُلقَن َأئِـَّا َلَتاِرُكق إِكَُّفْؿ َكاُكقا إَِذا قِقَؾ َلُفْؿ 

 {لَِشاِطٍر َمْجـُقنٍ }[ آلفتـا، أي: معبقداتـا ٣٦ - ٣٥]الصافات:  {آلَِفتِـَا لَِشاِطٍر َمْجـُقنٍ 

يعـقن الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وصػقه بالشعر والجـقن٪ ٕكف قال لفؿ: ققلقا ٓ إلف 

لَِفَة }ٕصـام.ولؿا قال لفؿ: ققلقا ٓ إلف إٓ اهلل، قالقا: إٓ اهلل، وهناهؿ طـ طبادة ا ْٔ َأَجَعَؾ ا

ٌء ُطَجاٌب 
ْ

 [يحسبقن ألفة متعددة.٥]ص: {إَِلًفا َواِحًدا إِنَّ َهَذا َلَشل

فدل طؾك أن معـاها ٓ معبقد بحؼ إٓ اهلل، ولق كان معـاها ٓ خالؼ وٓ رازق إٓ اهلل، فنن 

فقف، فؾق كان هذا معـاها، ما امتـعقا مـ ققل ٓ إلف إٓ اهلل٪ ٕهنؿ  هذا يؼرون بف وٓ يؿارون

يؼقلقن إذا سئؾقا مـ خؾؼ السؿاوات وإرض يؼقلقن: اهلل، إذا سئؾقا مـ الذي يخؾؼ؟ 

مـ الذي يرزق؟ مـ الذي يحقل ويؿقت؟ ويدبر إرض؟ يؼقلقن: اهلل. هؿ يعرتفقن هبذا 

 قروا هبذا، لؽـ معـاها ٓ معبقد بحؼ إٓ اهلل.فؾق كان هذا معـك ٓ إلف إٓ اهلل ٕ
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تعالك اهلل -لق قؾت: ٓ معبقد إٓ اهلل، هذا غؾط كبقر٪ ٕن الؿعبقدات كؾفا تؽقن هل اهلل 

لؽـ إذا ققدهتا وقؾت: بحؼ، اكتػت الؿعبقدات كؾفا إٓ اهلل سبحاكف وتعالك، ٓ  -طـ هذا

 اهلل. ثؿ بقـ ذلؽ طؾك لػظ الؽؾؿة. بد أن تؼقل ٓ معبقد حؼ، أو ٓ معبقد بحؼ إٓ

 ٓ إلف: الـػل، كػل لؾعبقدية طؿا سقى اهلل.

 إٓ اهلل: هذا إثبات لؾعبقدية هلل وحده ٓ شريؽ لف.

فال إلف إٓ اهلل تشتؿؾ طؾك كػل وإثبات، وٓ بد يف التقحقد مـ الـػل واإلثبات ٓ يؽػل 

ـْ }الـػل واإلثبات كؿا قال تعالك: اإلثبات وحده، وٓ يؽػل الـػل وحده، بؾ ٓ بد مـ  َفَؿ

 
ِ
ـْ بِاهلل

َٓ ُتْشِرُكقا بِِف َشْقًئا}[ ٢٥٦]البؼرة:  {َيْؽُػْر بِالطَّاُغقِت َوُيْممِ ]الـساء:  {َواْطُبُدوا اهلَل َو

٣٦. ] 

 فؾق قؾت: اهلل إلف، هذا ٓ يؽػل، الالت إلف، والعزى إلف، ومـاة إلف، كؾ إصـام تسؿك آلفة.

بد أن تؼقل: ٓ إلف إٓ اهلل، فال بد مـ الجؿع بقـ الـػل واإلثبات حتك يتحؼؼ التقحقد فال 

 ويـتػل الشرك.اهـ
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 قال الؿصـف رحؿه اهلل

ُحَفا َقْوُلُه َتَعاَلى: ا َتْعبُ }َوَتْػِسقُرَها الَِّذي ُيَوضِّ ـِي َبَراٌء ِمؿَّ  -ُدوَن َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهقُم أِلَبِقِه َوَقْوِمِه إِكَّ

ُه َسَقْفِديِن  ُفْم  -إَِّلَّ الَِّذي َفَطَركِي َفنِكَّ   {َيْرِجُعونَ َوَجَعَؾَفا َكِؾَؿًة َباِقَقًة ِفي َطِؼبِِه َلَعؾَّ

 [ ٢٨ - ٢٦]الزخرف: 

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

الخؾقؾ طؾقف خقر ما يػسر الؼرآن الؼرآُن، فال إلف إٓ اهلل فسرها اهلل يف الؼرآن، وذلؽ يف ققل 

ِذي َفَطَركِل}هذا الـػل ٓ إلف،  {إِكَّـِل َبَراءٌ }الصالة والسالم فقؿا ذكر اهلل طـف:  َّٓ الَّ : يعـل  {إِ

 إٓ اهلل، هذا اإلثبات.

 ففذه أية تػسقر معـك ٓ إلف إٓ اهلل تؿاًما.اهـ

 قال الؿصـف رحؿه اهلل

َْاِب َتَعالَ }وقوله تعالى:  ْوا إَِلى َكِؾَؿٍة َسَواٍء َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽْم َأَّلَّ َكْعُبَد إَِّلَّ اهللَ َوََّل ُقْل َياَأْهَل اْلؽِ

َِّْخَذ َبْعُضـَا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللِ َفنِْن َتَولَّْوا َفُؼوُلوا اْشَفُدوا بِ  ا ُكْشرَِك بِِه َشْقًئا َوََّل َي َلكَّ

 [٦٤]آل طؿران: {ُمْسِؾُؿونَ 

 بن طثقؿقن رحؿه اهلل٪امة قال العال

 الخطاب لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿـاضرة أهؾ الؽتاب القفقد والـصارى.

ٓ إلف إٓ "هذه الؽؾؿة هل أٓ كعبد إٓ اهلل هل معـك  {َتَعاَلْقا إَِلك َكؾَِؿٍة َسَقاٍء َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽؿْ }

 كحـ وإياكؿ سقاء فقفا.أكـا  {َسَقاٍء َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽؿْ }، ومعـك "اهلل
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 طز وجؾ بحقث يعظؿ كؿا يعظؿ اهلل طز وجؾ، 
ِ
ـ ُدوِن اهلل ٓ َيتَِّخَذ َبْعُضـَا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّ

 ويعبد كؿا يعبد اهلل، ويجعؾ الحؽؿ لغقره.

ْقا}   أطرضقا طؿا دطقتؿقهؿ إلقف. {َفنِْن َتَقلَّ

طؾـقا لفؿ واشفدوهؿ أكؽؿ مسؾؿقن هلل، بريئقن مؿا أي فل {َفُؼقُلقا اْشَفُدوا بَِلكَّا ُمْسؾُِؿقنَ  }

 .اهـ"ٓ إلف إٓ اهلل"هؿ طؾقف مـ العـاد والتقلل طـ هذه الؽؾؿة العظقؿة 

 

 قال الؿصـف رحؿه اهلل٪

ًدا َرُسوُل اهللِ َقْوُلُه َتَعاَلى:  يٌز َطَؾْقِه َلَؼْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْكُػِسُؽْم َطزِ }َوِدلقُل َشَفاَدِة َأنَّ ُمَحؿَّ

ْوْم َحرِيٌص َطَؾْقُؽْم بِاْلُؿْمِمـِقَن َرُءوٌف َرِحقمٌ   [١٢٨]الْوبة:  {َما َطـِ

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

ًدا َرُسوُل اهللِ }  {َشَفاَدِة َأنَّ ُمَحؿَّ

 الركـ إول مـ أركان اإلسالم مؽقن مـ شقئقـ:

 إول: شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل.

 فادة أن محؿًدا رسقل اهلل.والثاين: ش

ففؿا ركـ واحد، الشؼ إول: يعـل اإلخالص يف العبادة، والشؼ الثاين: يعـل متابعة 

 الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.اهـ

 



87 

 

 بن طثقؿقن رحؿه اهلل٪اقال العالمة 

ـْ َأْكُػِسُؽؿْ }ققلف 
ِذي }أي مـ جـسؽؿ بؾ هق مـ بقـؽؿ أيضًا كؿا قال تعالك:  {مِ ُهَق الَّ

قِفْؿ َوُيَعؾُِّؿُفُؿ اْلؽَِتاَب َواْلِحْؽؿَ  ًٓ مِـُْفْؿ َيْتُؾق َطَؾْقِفْؿ آَياتِِف َوُيَزكِّ ـَ َرُسق قِّق ُمِّ ْٕ َة َوإِْن َبَعَث فِل ا

ـٍ  ـْ َقْبُؾ َلِػل َضالٍل ُمبِق
 [ .٢]سقرة الجؿعة، أية:  {َكاُكقا مِ

 قؽؿ.أي يشؼ طؾقف ما شؼ طؾ{َطِزيٌز َطَؾْقِف َما َطـِتُّْؿ }

 أي طؾك مـػعتؽؿ ودفع الضر طـؽؿ.{َحِريٌص َطَؾْقُؽؿْ } 

ـَ َرُؤوٌف َرِحقؿ }  أي ذو رأفة ورحؿة بالؿممـقـ، وخص الؿممـقـ بذلؽ ٕكف {بِاْلُؿْممِـِق

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ملمقر بجفاد الؽػار والؿـافؼقـ والغؾظة طؾقفؿ، وهذه إوصاف 

ك أكف رسقل اهلل حؼًا كؿا دل طؾك ذلؽ ققلف لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ تدل طؾ

 }تعالك: 
ِ
ٌد َرُسقُل اهلل َفا الـَّاُس إِكِّل }[ وققلف َتَعاَلك: ٢٩]سقرة الػتح، أية:  {ُمَحؿَّ ُقْؾ َيا َأيُّ

 إَِلْقُؽْؿ َجِؿقعًا
ِ
[ وأيات يف هذا الؿعـك كثقرة ٤٥٨]سقرة إطراف، أية:  {َرُسقُل اهلل

 أن محؿدًا رسقل اهلل حؼًا.اهـؾك جدًا تدل ط
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 قال الؿصـف رحؿه اهلل

ُُْه فِقَؿا َأَمَر، َوَتْصِديُؼُه فِقَؿا َأْخَبَر، واْجِْـَاُب َما ط ًدا َرُسوُل اهللِ: َصاَط ـه )َوَمْعـَى َشَفاَدة َأنَّ ُمَحؿَّ

 كفى وزجر، وأن َّل يعبد اهلل إَّل بؿا شرع(

 بن طثقؿقن رحؿه اهلل٪اقال العالمة 

هق اإلقرار بالؾسان واإليؿان بالؼؾب بلن محؿد بـ  "أن محؿدًا رسقل اهلل"معـك شفادة 

إلك جؿقع الخؾؼ مـ الجـ واإلكس كؿا  -طز وجؾ  -طبد اهلل الؼرشل الفاشؿل رسقل اهلل 

َّٓ لَِقْعُبُدونِ }قال اهلل َتَعاَلك:  ْكَس إِ
ِ ْٕ َـّ َوا [ وٓ ٥٦ية: ]سقرة الذاريات، أ {َوَما َخَؾْؼُت اْلِج

 طبادة هلل تعالك إٓ طـ صريؼ القحل الذي جاء بف محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كؿا

ـَ َكِذيراً }قال تعالك:  َل اْلُػْرَقاَن َطَؾك َطْبِدِه لَِقُؽقَن لِْؾَعاَلِؿق ِذي َكزَّ ]سقرة الػرقان،  {َتَباَرَك الَّ

 [٤أية: 

 طؾقف وسؾؿ فقؿا أخرب، وأن تؿتثؾ ومؼتضك هذه الشفادة أن تصدق رسقل اهلل صؾك اهلل

أمره فقؿا أمر، وأن تجتـب ما طـف هنك وزجر، وأن ٓ تعبد اهلل إٓ بؿا شرع، ومؼتضك هذه 

الشفادة أيضًا أن ٓ تعتؼد أن لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، حؼًا يف الربقبقة وتصريػ 

ٓ يعبد ورسقل ٓ يؽذب، وٓ  الؽقن، أو حؼًا يف العبادة، بؾ هق صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طبد

ُقْؾ ٓ }يؿؾؽ لـػسف وٓ لغقره شقئًا مـ الـػع أو الضر إٓ ما شاء اهلل كؿا قال اهلل تعالك: 

َّٓ َما  بُِع إِ  َوٓ َأْطَؾُؿ اْلَغْقَب َوٓ َأُققُل َلُؽْؿ إِكِّل َمَؾٌؽ إِْن َأتَّ
ِ
ـُ اهلل

ُيقَحك َأُققُل َلُؽْؿ ِطـِْدي َخَزائِ

 
َّ

 [ . ٥٠]سقرة إكعام، أية:  {إَِلل
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ُقْؾ إِكِّل ٓ َأْمؾُِؽ َلُؽْؿ َضّرًا َوٓ َرَشدًا ُقْؾ }ففق طبد ملمقر يتبع ما أمر بف، وقال اهلل تعالك: 

ـْ ُدوكِِف ُمْؾَتَحداً 
ـْ َأِجَد مِ  َأَحٌد َوَل

ِ
ـَ اهلل

ـْ ُيِجقَركِل مِ  {٢٢-٢٤]سقرة الجـ، أيتقـ:  {إِكِّل َل

َّٓ َما َشاَء اهلُل َوَلْق ُكـُْت َأْطَؾُؿ اْلَغْقَب }ف: وقال سبحاك ُقْؾ ٓ َأْمؾُِؽ لِـَْػِسل َكْػعًا َوٓ َضّرًا إِ

َّٓ َكِذيٌر َوَبِشقٌر لَِؼْقٍم ُيْممِـُقنَ  قُء إِْن َأَكا إِ  السُّ
َ

ـِل ـَ اْلَخْقِر َوَما َمسَّ
ْسَتْؽَثْرُت مِ ]سقرة  {َٓ

 [ .٤٨٨إطراف، أية: 

ا تعؾؿ أكف ٓ يستحؼ العبادة ٓ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وٓ مـ دوكف مـ وهبذ

ُقْؾ إِنَّ َصالتِل َوُكُسؽِل َوَمْحَقاَي }الؿخؾقققـ، وأن العبادة لقست إٓ هلل تعالك وحده. 

ُل  َٓ َشِريَؽ َلُف َوبَِذلَِؽ ُأمِْرُت َوَأَكا َأوَّ ـَ  ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق ـَ  َوَمَؿاتِل لِؾَّ ]سقرة إكعام،  {اْلُؿْسؾِِؿق

[ . وأن حؼف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، أن تـزلف الؿـزلة التل أكزلف اهلل ٤٦٣-٤٦٢أيتقـ: 

 تعالك أياها وهق أكف طبد اهلل ورسقلف، صؾقات اهلل وسالمف طؾقف.اهـ

 قال الؿصـف رحؿه اهلل

َّْْوِحق َكاِة ،َوَتْػِسقُر ال الِة، َوالزَّ َوَما ُأِمُروا إَِّلَّ لَِقْعُبُدوا اهللَ ُمْخِؾِصقَن }ِد َقْوُلُه َتَعاَلى: )َوَدلِقُل الصَّ

َكاَة َوَذلَِك ِديُن اْلَؼقَِّؿةِ  الَة َوُيْمُتوا الزَّ يَن ُحـََػاَء َوُيِؼقُؿوا الصَّ  ({َلُه الدِّ

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

هل الركـ الثالث وهل قريـة الصالة  فالصالة هل الركـ الثاين مـ أركان اإلسالم، والزكاة

 يف كتاب اهلل، الصالة طؿؾ بدين، والزكاة طؿؾ مالل.
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ـَ }دلقؾ التقحقد يف أولفا يف َقْقُلُف َتَعاَلك:  ي ـَ َلُف الدِّ َّٓ لَِقْعُبُدوا اهلَل ُمْخؾِِصق هذا  {َوَما ُأمُِروا إِ

ادة ما سقاه، فالديـ والتقحقد هق تػسقر التقحقد، وهق طبادة اهلل مع اإلخالص لف وترك طب

ـَ }والعبادة بؿعـك واحد،  ي ـَ َلُف الدِّ  أي: العبادة، هذا تػسقر التقحقد، {ُمْخؾِِصق

اَلةَ }ودلقؾ الصالة يف ققلف تعالك:  والؿعـك أن يلتقا هبا كؿا أمر اهلل طز وجؾ  {َوُيِؼقُؿقا الصَّ

ا ٓ تؽػل٪ ولفذا لؿ يؼؾ: بشروصفا وأركاهنا وواجباهتا، أمر مجرد صقرة الصالة فنهن

ويصؾقا، بؾ قال: ويؼقؿقا الصالة، وٓ تؽقن الصالة قائؿة إٓ إذا أتك هبا كؿا أمر اهلل 

سبحاكف وتعالك، أما الذي يصؾل مجرد صقرة يف أي وقت يشاء أو بدون صفارة وبدون 

ؾؿ قال صؾك اهلل طؾقف وس طؾبات الصالة، هذا لؿ يصؾ، ولفذاصؿلكقـة، وٓ يليت بؿت

لقس « ارجع فصؾ فنكؽ لؿ تصؾ»لؾؿسلء يف صالتف الذي ٓ يطؿئـ يف صالتف قال لف: 

مؼصقًدا صقرة الصالة مـ ققام وركقع وسجقد وجؾقس فؼط، لقس هذا الؿؼصقد، بؾ 

 الؿؼصقد أن يمتك هبا كؿا شرع اهلل سبحاكف وتعالك مستقفقة لؽؾ متطؾباهتا الشرطقة.

َكاةَ }: ثؿ ذكر دلقؾ الزكاة بؼقلف تعالك أي: يدفعقا الزكاة لؾؿستحؼقـ لفا، الذيـ  {َوُيْمُتقا الزَّ

َػِة }ذكرهؿ اهلل تعالك يف ققلف:  ـَ َطَؾْقَفا َواْلُؿَملَّ ـِ َواْلَعامِؾِق َدَقاُت لِْؾُػَؼَراِء َواْلَؿَساكِق إِكََّؿا الصَّ

 وَ 
ِ
ـَ َوفِل َسبِقِؾ اهلل َقاِب َواْلَغاِرمِق  َواهلُل َطؾِقٌؿ ُقُؾقُبُفْؿ َوفِل الرِّ

ِ
ـَ اهلل

بِقِؾ َفِريَضًة مِ ـِ السَّ اِْب

 [ .٦٠]التقبة: {َحؽِقؿٌ 
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ذكر ثؿاكقة مصارف وحصرها بـ )إكؿا( فال يؽقن صرففا يف غقر هذه الؿصارف الثؿاكقة، 

ًٓ صائؾة ماليقـ أو  فؿـ صرففا يف غقر مصارففا الثؿاكقة لؿ يؽـ قد آتك الزكاة ولق أكػؼ أمقا

ت وسؿاها زكاة، وٓ تؽقن زكاة حتك تقضع يف مقاضعفا التل حصرها اهلل تعالك مؾقارا

 فقفا، هذا معـك إيتاء الزكاة، وأيًضا يف وقتفا، أي: يخرجفا وقت وجقهبا. ٓ يتباصل

 ويتلخر ويتؽاسؾ، صقبة هبا كػسف، أي ٓ يعتربها مغرًما أو خسارة، وإكؿا يعتربها مغـًؿا لف.

ـُ اْلَؼقَِّؿةِ }هل: هذه إمقر الثالثة  الديـ: الؿؾة، الؼقؿة: صػة لؿقصقف محذوف  {ِدي

 تؼديره ديـ الؿؾة الؼقؿة، أي الؿستؼقؿة.

 هذا دلقؾ الصالة والزكاة وتػسقر التقحقد.

 قال الؿصـف رحؿه اهلل

َقاِم َقْوُلُه َتَعاَلى:  َفا الَِّذيَن آَمـُوا ُكَِْب َطَؾْقُؽُم ال} َوَدلِقُل الصِّ َقاُم َكَؿا ُكَِْب َطَؾى الَِّذيَن ِمْن َيا َأيو صِّ

َُّْؼونَ  ُؽْم َت  [ ١٨٣]سورة البؼرة اْلية:  {َقْبِؾُؽْم َلَعؾَّ

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

وأكف أحد أركان اإلسالم الخؿسة التل ٓ يستؼقؿ اإلسالم إٓ هبا، والصقام يف الؾغة: 

ك طـ إكؾ والشرب والجؿاع، مع الـقة يف وقت اإلمساك، ويف الشرع: هق اإلمسا

 مخصقص، مـ شخص مخصقص.

 وفرض يف السـة الثاكقة لؾفجرة.
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 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

الصقام ٓ يجب إٓ طؾك الؿسؾؿقـ أما الؽػار لق فعؾقه ما صح مـفؿ حتك يشفدوا أن ٓ إلف 

ؿ، ما دامقا طؾك الؽػر فنهنؿ ٓ تـػعفؿ إٓ اهلل وأن محؿًدا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾ

العبادات ٓ صقام وٓ غقر صقام، ولذلؽ خاصب بف الؿممـقـ خاصة٪ ٕهنؿ هؿ الذيـ 

 يستجقبقن، وهؿ الذيـ يصح مـفؿ الصقام، ويؼبؾ مـفؿ الصقام.

َقامُ }  {اُل ُكتَِب َطَؾْقُؽُؿ اْلِؼتَ }معـك كتب: فرض، مثؾ ققلف تعالك:  {ُكتَِب َطَؾْقُؽُؿ الصِّ

َكَؿا ُكتَِب }[ يعـل فرض طؾقؽؿ الؼتال، فالؽتب يف كتاب اهلل معـاه الػرض. ٢٤٦]البؼرة: 

ـْ َقْبؾُِؽؿْ 
ـَ مِ ِذي أي: كؿا فرض طؾك الذيـ مـ قبؾؽؿ مـ إمؿ، فدل طؾك أن  {َطَؾك الَّ

الصقام كان معروًفا طـد إمؿ السابؼة ويف الشرائع الؼديؿة، ولؿ تختص بف شريعة محؿد 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

والـػس قد تتثاقؾ الصقام لؿا فقف مـ كبح جؿاحفا ومـعفا مـ الشفقات، واهلل جؾ وطال 

بقـ أكف سـتف يف خؾؼف، وأكف طؾك جؿقع إمؿ، حتك يف الجاهؾقة كان الصقام معروًفا، كاكقا 

 يصقمقن يقم طاشقراء.

ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ } فؾعؾؽؿ تتؼقن: بقان لؾحؽؿة يف مشروطقة هذا بقان لؾحؽؿة مـ الصقام،  {َلَعؾَّ

الصقام، وهق أكف يسبب التؼقى٪ ٕن الصقام يرتك بف اإلكسان مللقفاتف وشفقاتف ومرغقباتف 

تؼرًبا إلك اهلل سبحاكف وتعالك فقؽسبف التؼقى، كؿا أكف يؽسر أيًضا شفقة الـػس وحدهتا٪ 

 قات يتسؾط الشقطان،ٕن الشقطان يجري مـ ابـ آدم مجرى الدم، فؿع تـاول الشف
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ومع ترك الشفقات يضعػ مجرى الدم فقطرد الشقطان طـ الؿسؾؿ، فػل الصقام حصقل  

 التؼقى التل هل جؿاع الخقر كؾف.اهـ

 قال الؿصـف رحؿه اهلل

ََْطاَع إَِلْقِه َسبِقاًل َوَمْن َكَػَر َفنِنَّ })ودلقل الحج:  ِه َطَؾى الـَّاِس ِحجو اْلَبْقِت َمِن اْس اهللَ َغـِيٌّ  َولِؾَّ

 [ (٩٧]آل طؿران:  {اْلَعاَلِؿقنَ َطِن 

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

وأكف أحد أركان اإلسالم، والحج لغة: قصد الشلء وإتقاكف، وشرطا: قصد مؽة لعؿؾ 

 مخصقص، يف زمـ مخصقص

فِ }  ففق أحد أركان  قصده أداء الـسؽ، {ِحجُّ الَبِقت}فرض واجب طؾك الـاس،  {ولِؾَّ

 اإلسالم، كؿا هق معؾقم بالؽتاب والسـة وإجؿاع إمة

طؾك الؿستطقع مـ الـاس أن يحج البقت،واإلستطاطة: الؼدرة بـػسف طؾك الذهاب، 

ووجقد الزاد والراحؾة، بعد قضاء القاجبات طؾقف وغقر ذلؽ مؿا هق معؾقم يف كتب 

 التػسقر والػؼف.

 ٪قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

ومـ لؿ يستطع: أي، مـ لقس طـده زاد وٓ راحؾة فؾقس طؾقف حج٪ ٕكف غقر مستطقع، 

 فشرط وجقب الحج هق آستطاطة.
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ولؿا كان الحج يمتك إلقف مـ بعقد مـ كؾ أقطار إرض، مـ كؾ فج طؿقؼ، ويحتاج إلك 

مرة ممكة، وفقف مشؼة وتعب، وقد يحصؾ فقف أخطار، فؿـ رحؿة اهلل أن جعؾف يف العؿر 

واحدة، وما زاد طؾقفا ففق تطقع، هذا مـ رحؿة اهلل سبحاكف وتعالك حقث لؿ يقجبف طؾك 

إن اهلل فرض طؾقؽؿ الحج فحجقا، »الؿسؾؿ كؾ سـة، كؿا قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

قال إقرع بـ حابس رضل اهلل طـف: أكؾ سـة يا رسقل اهلل؟ فسؽت طـف الرسقل صؾك اهلل 

أطاد السمال، فسؽت طـف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ثؿ أطاد السمال،  طؾقف وسؾؿ، ثؿ

فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: لق قؾت كعؿ لقجبت، ولؿا استطعتؿ، الحج مرة واحدة، 

 ، هذا مـ رحؿة اهلل.« فؿا زاد ففق تطقع

ـَ }وققلف سبحاكف:  ـِ اْلَعاَلِؿق  َط
ٌّ

ـْ َكَػَر َفنِنَّ اهلَل َغـِل قف دلقؾ طؾك أن مـ امتـع طـ الحج ف {َوَم

وهق يؼدر ولؿ يحج فنكف كافر٪ ٕن اهلل قال: )ومـ كػر( ، أي: مـ أبك أن يحج وهق قادر 

طؾك الحج، فنن هذا كػر، قد يؽقن كػرا أصغر، فؿـ تركف جاحدا لقجقبف هذا كػر أكرب 

لؽـ إذا تقيف بنجؿاع الؿسؾؿقـ، أما مـ اطرتف بقجقبف وتركف تؽاسال ففذا كػر أصغر، و

وكان لف مال فنكف يحج مـ تركتف٪ ٕكف ديـ طؾقف هلل طز وجؾ، وهذه أية فقفا وجقب 

الحج، وهق ركـ مـ أركان اإلسالم، وبقـ الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف ركـ مـ أركان 

اإلسالم يف حديث جربيؾ، ويف حديث ابـ طؿر.وقد فرض الحج يف السـة التاسعة طؾك 

ج الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف هذه السـة، وإكؿا حج يف السـة التل بعدها يف ققل، ولؿ يح

 "أرسؾ طؾقا يـادي يف الـاس يف الؿقسؿ: »السـة العاشرة، لؿاذا؟ ٕكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

، فؾؿا مـع الؿشركقن « "أن ٓ يحج بعد هذا العام مشرك، وٓ يطقف بالبقت طريان 

 م العاشر حج الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حجة القداع.اهـوالعراة مـ الحج يف العا
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 الؿرتبة الثاكقة: اإليؿان

 قال الؿصـف رحؿه اهلل٪

َها )اْلَؿْرَتَبُة الثَّاكَِقُة: اإِليَؿاُن: َوُهَو بِْضٌع َوَسْبُعوَن ُشْعَبًة، َفَلْطالَها َقْوُل: َّل اله إَِّل اهللُ، َوَأْدَكا

 رِيِق، َواْلَحَقاُء ُشْعَبٌة ِمْن اإليؿان(إَِماَصُة األََذى َطِن الطَّ 

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

فاإليؿان أطؿ مـ اإلسالم، فؽؾ مممـ مسؾؿ، ولقس كؾ مسؾؿ مممـا، فاإليؿان أطؿ مـ 

 جفة كػسف، وأخص مـ جفة أهؾف.

ـٍ َلـَاَوَما َأْكَت بُِؿمْ }، قال تعالك طؾك لسان إخقة يقسػ: ٢٠واإليؿان يف الؾغة: التصديؼ  {مِ

 [ ، أي: بؿصدق لـا.٤٧]يقسػ: 

 

                                                           

 (٥٤ص ٤القاسطقة:ج العؼقدة شرح يف العثقؿقـ العالمة )قال 21

 تؼقل: أكؽ بدلقؾ بف، تصديؼ طـ بالشلء اإلقرار الؾغة: يف اإليؿان بؾ يصح ٓ الؼقل هذا أن"

 "فالكا. آمـت تؼقل: وٓ فالكا وصدقت بؽذا وأقررت بؽذا آمـت 

 -شرحف يف الشقخ آل صالح قال

 الجازم. التصديؼ هق الؾغة: يف : أصؾف واإليؿان

 (٢٢٨ص ٤)ج-اإليؿان كتاب يف اهلل رحؿف تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال

 "غائب. طـ خرب يف إٓ يستعؿؾ فال اإليؿان لػظ"
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وأما اإليؿان يف الشرع: ففق كؿا فسره أهؾ السـة والجؿاطة: ققل بالؾسان، واطتؼاد 

بالؼؾب، وطؿؾ بالجقارح، يزيد بالطاطة، ويـؼص بالؿعصقة.فاإليؿان: ققل بالؾسان، ٓ بد 

يؽقن ما يـطؼ بف بؾساكف مـ الـطؼ وآطرتاف بالؾسان، واطتؼاد بالؼؾب، ٓ بد مـ أن 

َيُؼقُلقَن بَِلْلِسـَتِِفْؿ َما َلْقَس فِل }معتؼدا لف بؼؾبف، وإٓ كان مثؾ إيؿان الؿـافؼقـ الذيـ 

 [ .٤٤]الػتح:  {ُقُؾقبِِفؿْ 

وٓ يؽػل الؼقل بالؾسان وآطتؼاد بالؼؾب، بؾ ٓ بد مـ العؿؾ بالجقارح أيضا، ٓ بد مـ 

ت، فقػعؾ الطاطات، ويتجـب الؿحرمات، كؾ هذا مـ أداء الػرائض، وتجـب الؿحرما

اإليؿان، وهق هبذا التعريػ يشؿؾ الديـ كؾف، لؽـ هذه الطاطات والشرائع الؽثقرة مـفا ما 

 هق جزء مـ حؼقؼة اإليؿان لإليؿان، ومـفا ما هق مؽؿالت لإليؿان.

يثقـ، بقـ أركان واإليؿان لف أركان ولف شعب، وقد بقـفا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف حد

، « اإليؿان بضع وسبعقن شعبة»اإليؿان يف حديث جربيؾ، وبقـ شعب اإليؿان يف حديث 

 وهذا يليت إن شاء اهلل

 روايتان.« اإليؿان بضع وسبعقن شعبة، أو بضع وستقن شعبة»قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ر: هق ما بقـ ثالثة ققلف: بضع: البضع هق ما بقـ الثالثة إلك التسعة، فنذا ققؾ: بضعة طش

 طشر إلك تسعة طشر، وإذا ققؾ: بضع فؼط ففق ما بقـ الثالثة إلك التسعة.

 ققلف: شعبة: الشعبة هل الؼطعة مـ الشلء، أي: أن إركان بضع وسبعقن قطعة أو جزءا.

ققلف: أطالها: أي: أطؾك هذه الشعب ققل: ٓ إلف إٓ اهلل، ففل رأس اإلسالم، ورأس 

 لركـ إول، وهل مدخؾ الديـ.ققلف: أدكاها أي: آخرها وأقؾفا.اإليؿان، وهل ا
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ققلف: إماصة إذى طـ الطريؼ أي: إزالة إذى طـ الطريؼ الؿسؾقك، وإذى كؾ ما يمذي 

الـاس مـ شقك أو حجر أو قاذورات أو مخؾػات، كؾ ما يمذي الـاس يف صريؼفؿ، ووضع 

إذى يعطؾ الؿارة، أو يعرضفؿ لؾخطر، إذى يف الطريؼ محرم٪ ٕن الطريؼ لؾؿارة، ف

مثؾ أن يققػ سقارتف يف الطريؼ، هذا مـ إذى، إرسال الؿاء مـ البقت يف الطريؼ، هذا مـ 

إذى، وضع الؼؿامات يف الطريؼ، هذا مـ إذى، سقاء كان الطريؼ يف البؾد أو يف الرب، 

الحػر يف صرقات وضع الحجارة، وضع إخشاب، وضع الحديد بطرقات الـاس، حػر 

 الـاس، كؾ هذا مـ إذى.

فنذا جاء مسؾؿ وأزاح هذا إذى، أخؾك الطريؼ مـف، ففذا دلقؾ طؾك إيؿاكف، فقضع إذى 

 يف الطريؼ مـ شعب الؽػر، وإزالة إذى طـ الطريؼ مـ شعب اإليؿان.

ك فعؾ ما ققلف: والحقاء شعبة مـ اإليؿان: الحقاء خؾؼ يجعؾف اهلل يف اإلكسان، يحؿؾف طؾ

يجؿؾف ويزيـف، ويؿـعف مؿا يدكسف ويشقـف، والحقاء الذي يحؿؾ صاحبف طؾك الخقر، ويبعده 

طـ الشر، هذا محؿقد، أما الحقاء الذي يؿـع اإلكسان مـ فعؾ الخقر، وصؾب العؾؿ، 

 والسمال طؿا أشؽؾ طؾقف، ففذا حقاء مذمقم ٕكف خجؾ.

وقد كتب اإلمام البقفؼل مملػا كبقرا بقـ وشعب اإليؿان كثقرة كؿا طرفتؿ، بضع وسبعقن، 

 فقف شعب اإليؿان، ولف مختصر مطبقع.

ومـ أدلة العؾؿاء طؾك أن اإليؿان ققل بالؾسان، واطتؼاد بالؼؾب، وطؿؾ بالجقارح، ققلف 

، هذا يدل طؾك الؼقل، وققلف صؾك اهلل طؾقف « أطالها ٓ إلف إٓ اهلل»صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

، هذا طؿؾ دل طؾك أن إطؿال مـ اإليؿان، « اصة إذى طـ الطريؼأدكاها إم»وسؾؿ: 
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، هذا يف الؼؾب، الحقاء إكؿا يؽقن « الحقاء شعبة مـ اإليؿان»وققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 يف الؼؾب، ففذا دلقؾ طؾك أن اإليؿان ققل بالؾسان، واطتؼاد بالؼؾب، وطؿؾ بالجقارح.اهـ

 

 {أركان اإليؿان}

 حؿه اهلل قال الؿصـف ر

 أركان اإليؿان.

ُْبِِه، َوُرُسِؾِه، َواْلَقْوِم  اْلخر، وتممن بالؼدر )قال: وأركاكه سْة: َأْن ُتْمِمَن بِاهللِ، َوَمالئَِؽِِْه، َوُك

 خقره وشره.(

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

 )وأركاكه سْة:( 

والفا ستة أركان، ويؽقن بزوال القاحد أي: أصقل اإليؿان التل تركب مـفا، والتل يزول بز

 مـ تؾؽ الستة كافرًا كػرًا يخرج مـ الؿؾة.

 )َأْن ُتْمِمَن بِاهللِ،(

هذا أطظؿ أركان اإليؿان، وهق أصؾ إصقل، ومعـاه: اإليؿان بقحداكقة اهلل تعالك، وتػرده 

بطؾ الباصؾ، بلسؿاءه وصػاتف، واإليؿان بلكف اإللف الحؼ، وأن مـ طبد مـ دوكف فعبادتف أ

 وأضؾ الضالل.
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 )َوَمالئَِؽِِْه(

يعـل: وأن تممـ بجؿقع مالئؽتف، وهؿ الجـس الؿعروف مـ خؾؼ اهلل بتعريػ الـصقص، 

ًٓ ً يف اإلجؿالل، وتػصقال يف التػصقؾ،  طباد مؽرمقن، خؾؼقا مـ كقر، يممـ هبؿ إجؿا

 كجربائقؾ، ومقؽائقؾ، وتعقـ يف التعقـ، مثؾ ما ورد يف الؽتاب العزيز والسـة الؿطفرة،

 وإسرافقؾ، مالؽ، ورضقان، وغقرهؿ

ُْبِهِ )  (َوُك

ًٓ يف اإلجؿالل، وتػصقالً يف التػصقؾل، ويػصؾ  الؿـزلة طؾك إكبقاء مـ السؿاء، إجؿا

 باإليؿان، بالؼرآن، والزبقر، والتقراة، واإلكجقؾ، إلك آخر الؽتب الؿـزلة

 )َوُرُسِؾِه(

ًٓ يف اإلجؿالل، وتػصقالً يف التػصقؾل، فقممـ بؿـ  أي: وكذا اإليؿان بجؿقع رسؾف إجؿا

جاء تػصقؾفؿ يف الؽتاب والسـة طؾك التعقـ، وأطظؿ ذلؽ اإليؿان بـبقـا محؿد صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ، ومؿـ يممـ هبؿ تػصقالً أولقا العزم مـ الرسؾ: كقح، وإبراهقؿ، ومقسك، 

بغقرهؿ مؿـ سؿك اهلل يف كتابف أو وطقسك، ومحؿد طؾقف أفضؾ الصالة والسالم، ويممـ 

 ًٓ ٓ }طؾك لسان رسقلف يف السـة الؿطفرة، ومـ لؿ يسؿك يف الـصقص يممـ هبؿ إجؿا

ـْ ُرُسؾِفِ 
ـَ َأَحٍد مِ ُق َبْق [ واإليؿان هبؿ فرض، وهق: التصديؼ ٢٨٥]البؼرة: مـ أية {ُكَػرِّ

 تعالك.بلهنؿ رسؾ اهلل إلك طباده، صادققن فقؿا أخربوا بف طـ اهلل 
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 )َواْلَقْوِم اْلخر(

أي: بؿا يؽقن بعد الؿقت يف الربزخ، وبالحساب، والؿقزان، والجـة، والـار، واإليؿان 

بعذاب الؼرب وكعقؿف، وأكرب ذلؽ وأطظؿف اإليؿان ببعث هذه إجساد وإطادهتا كؿا كاكت 

، طؾك ما أجسادًا بعظامفا وأطصاهبا، حتك يؼع الثقاب طؾك هذا الجسد والروح جؿقعًا

فعال مـ صاطة اهلل، أو يعاقبا طؾك الؿعاصل التل صدرت مـفا جؿقعًا، فنن الطاطة 

والؿعصقة صدرت مـفا جؿقعًا، فال بد أن يثابا طؾك ما فعال، أو يعاقبا طؾك ما تركا فتممـ 

 أن الذي أوجد هذا الجسد واكػرد بخؾؼف يبعثف ويعقده كؿا كان

 )وتممن بالؼدر خقره وشره(

ا قدره اهلل، يعـل: كتبف مـ خقر وشر، واإليؿان بالؼدر يتضؿـ اإليؿان بلربعة أشقاء: أي: بؿ

اإليؿان بعؾؿ اهلل الؼديؿ، فنن الرب تعالك طؾؿ بعؾؿف الؼديؿ ما هق كائـ، واإليؿان بلن اهلل 

 كتب ما طؾؿ أكف كائـ مـ العباد، واإليؿان بلن ما شاء اهلل كان وما لؿ يشل لؿ يؽـ، وأكف ما يف

السؿقات وما يف إرض مـ حركة وٓ سؽقن إٓ بؿشقئة اهلل تعالك، وأن اهلل تعالك اوجد 

جؿقع الخؾؼ، وأن ما يف الؽقن بتؼدير اهلل وإيجاده، فال يصقر الؿرء مممـًا بالؼدر إٓ 

باإليؿان هبذه إربعة إشقاء، وأن يعؾؿ أكؿا أصابف لؿ يؽـ لقخطله، وما أخطله لؿ يؽـ 

 ـلقصبف.اه
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 قال الؿصـف رحؿه اهلل

َِْة َقْوُلُه َتَعاَلى:  لِقُل َطَؾى َهِذِه األَْرَكاِن السِّ َلْقَس اْلبِرَّ َأْن ُتَولووا ُوُجوَهُؽْم ِقَبَل اْلَؿْشرِِق })َوالدَّ

 {َْاِب َوالـَّبِقِّقنَ َواْلَؿْغرِِب َوَلؽِنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِاهللِ َواْلَقْوِم اْْلِخرِ َواْلَؿاَلئَِؽِة َواْلؽِ 

 [ (١٧٧]البؼرة:  

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل 

الرب: هق فعؾ الخقر الذي يؼرب مـ اهلل، ويقصؾ إلك جـتف، فؽؾ أفعال الخقر هل مـ الرب، 

فالرب لػظ طام يجؿع جؿقع أكقاع الخقر، وأكقاع الطاطات كؾفا داخؾة تحت مسؿك الرب، 

 والتؼقى مـ إسؿاء العامة التل تجؿع كؾ خصال الخقر.اهـفالرب  وتحت مسؿك التؼقى.

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

أي: أهنا أركان لإليؿان، ٓ يستؼقؿ إيؿان العبد إٓ هبا جؿقعفا، وأكف متك اكتػك واحد مـفا 

 لؿ يؽـ الؿرء مممـًا.

وروي أكف صؾك اهلل طؾقف  قد اشتؿؾت هذه أية طؾك جؿال طظقؿة، وطؼقدة مستؼقؿة،

ْقَس اْلبِرَّ }وسؾؿ سئؾ طـ اإليؿان، فتال هذه أية  وهق كؾ طؿؾ خقر يػضل بصاحبف إلك  {لَّ

قْا ُوُجقَهُؽْؿ قَِبَؾ اْلَؿْشِرِق َواْلَؿْغِرِب }الجـة.  أي: لقس بالرب كؾف أن تصؾقا إلك بقت  {َأن ُتَقلُّ

 حقلقا إلك الؽعبة.الؿؼدس طـ لؿ يؽـ أمر اهلل وشرطف، وذلؽ لؿا 
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الرب امتثال أوامر اهلل وإتباع ما شرع، وأطظؿ ما ذكر يف هذه أية، أو هذه أكقاع الرب كؾفا، 

وبدأ باإليؿان، أي: ولؽـ الرب اإليؿان باهلل، أو ولؽـ الرب بر مـ آمـ باهلل، أو ذا الرب بر مـ 

ء الحسـك والصػات العؾقا إذ هق آمـ باهلل، أي: بتػرده جّؾ وطال بالربقبقة واإللفقة وإسؿا

أصؾ إصقل، واإليؿان بالققم أخر، وهق البعث بعد الؿقت، يـؼضل بؼضاء الخؾؼ يف 

الدكقا ويؿقت كؾ مـ فقفا ثؿ يحقك اهلل الؿقتك، ويعقد إجساد كؿا كاكت، ويرد إلقفا 

 إرواح كؿا كاكت، ويجؿع إولقـ وأخريـ ويقيف كؾ طامؾ طؿؾف.

 جقد الؿالئؽة كؾفؿ وأشرففؿ السػرة بقـ اهللوصدق بق 

ورسقلف، وآمـ بالؽتاب، وهق اسؿ جـس يشؿؾ الؽتب الؿـزلة مـ السؿاء طؾك إكبقاء  

طؾقفؿ الصالة والسالم حتك ختؿفا بالؽتاب العزيز، وهق الؼرآن الؽريؿ، الؿفقؿـ طؾك ما 

بقاء اهلل كؾفؿ مـ أولفؿ إلك ، وآمـ بلك٢٤قبؾف مـ الؽتب، وجاء أهنا مائة كتاب وأربعة كتب

 آخرهؿ، خاتؿفؿ محؿد صؾقات اهلل وسالمف طؾقف وطؾقفؿ أجؿعقـ.اهـ

 

 

 

 

                                                           

 (٣٦٢) حبان بـا صحقح طؾك الحسان التعؾقؼات يف اهلل رحؿف إلباين جدا( )ضعقػ 21

 (٦٠٩٠و ٤٩٤٠)-الضعقػة يف واكظر
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 قال الؿصـف رحؿه اهلل

ا ُكلَّ َشْيٍء َخَؾْؼـَاُه بَِؼَدرٍ })ودلقل الؼدر َقْوُلُه َتَعاَلى:   {إِكَّ

 [(٤٩]الؼؿر:  

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل 

ٍء َخَؾْؼـَاُه بَِؼَدرٍ }كان اإليؿان: ققلف تعالك: دلقؾ الركـ السادس مـ أر
ْ

، أي: كؾ  {إِكَّا ُكؾَّ َشل

شلء خؾؼف اهلل فنكف مؼدر يف طؾؿف وكتابتف ومشقئتف وإرادتف سبحاكف وتعالك، ولقس هق 

طػقيا أو صدفقا، إكؿا هق أمر سابؼ يف طؾؿ اهلل، ومؽتقب يف الؾقح الؿحػقظ، وسابؼ يف 

 بحاكف وتعالك.اهـمشقئة اهلل وإرادتف س

 قال الؿصـف رحؿه اهلل

أن تعبد اهلل كلكك تراه، فنن لم تؽن تراه فنكه  ")الؿرتبة الثالثة: اإلحسان، ركن واحد، وهو 

 .("يراك 

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل 

اإلحسان يف الؾغة: إتؼان الشلء وإتؿامف، ملخقذ مـ الحسـ، وهق الجؿال، ضد الؼبح، 

 أقسام: وهق يـؼسؿ إلك

 أوٓ: إحسان بقـ العبد وبقـ ربف، وهذا هق الؿؼصقد.

 ثاكقا: إحسان بقـ العبد وبقـ الـاس.
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ثالثا: إحسان الصـعة وإتؼاهنا، إذا صـع اإلكسان شقئا أو طؿؾ طؿال فنكف يجب طؾقف أن يتؼـف 

 ويتؿف.

لؿا سللف » الـقع إول: وهق اإلحسان بقـ العبد وربف، بقـف الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

جربيؾ بحضرة الصحابة كؿا يليت، فؼال: اإلحسان أن تعبد اهلل كلكؽ تراه، فنن لؿ تؽـ تراه 

 « .فنكف يراك

فاإلحسان بقـ العبد وبقـ ربف هق إتؼاكف العؿؾ الذي كؾػف اهلل بف، بلن يليت بف صحقحا خالصا 

الص هلل طز وجؾ، لقجف اهلل طز وجؾ، طؿؾ اإلحسان بقـ العبد وربف ما تقفر فقف اإلخ

والؿتابعة لؾرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وقد بقـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن اإلحسان 

 طؾك مرتبتقـ، واحدة أطؾك مـ إخرى.

إولل: أن تعبد اهلل كلكؽ تراه، بلن يبؾغ بؽ القؼقـ واإليؿان باهلل كلكؽ تشاهد اهلل طقاكا، 

أمامؽ سبحاكف وتعالك تراه طقاكا، فؿـ بؾغ هذه  لقس طـدك تردد أو أي شؽ، بؾ كلن اهلل

الؿرتبة فؼد بؾغ غاية اإلحسان، تعبد اهلل كلكؽ تراه مـ كؿال القؼقـ وكؿال اإلخالص، 

كلكؽ ترى اهلل طقاكا، واهلل جؾ وطال ٓ يرى يف الدكقا، وإكؿا يرى يف أخرة، ولؽـ تراه 

حسان بأخرة بلن يروه سبحاكف بؼؾبؽ حتك كلكؽ تراه بعقـقؽ، ولذلؽ يجازى أهؾ اإل

وتعالك، لؿا طبدوه وكلهنؿ يروكف يف الدكقا جازاهؿ اهلل بلن أفسح لفؿ الؿجال بلن يروه 

 بلبصارهؿ يف دار الـعقؿ.
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ـَ َأْحَسـُقا اْلُحْسـَك َوِزَياَدةٌ }قال تعالك:  ِذي [ ، الزيادة هل الـظر لقجف اهلل، ٢٦]يقكس:  {لِؾَّ

الدكقا، فلططاهؿ اهلل الحسـك، وهل الجـة، وزادهؿ رؤية اهلل طز السبب أهنؿ أحسـقا يف 

وجؾ، تعبد اهلل كلكؽ تراه طؾك الؿشاهدة، والؿحبة والشقق إلك لؼائف سبحاكف وتعالك، 

 تتؾذذ بطاطتف، وتطؿئـ إلك صاطتف سبحاكف وتعالك، تشتاق إلقفا، هذه صريؼة الؿحسـقـ.

بة العظقؿة فنكؽ تعبده طؾك صريؼة الؿراقبة، بلن تعؾؿ الؿرتبة الثاكقة: إذا لؿ تبؾغ هذه الؿرت

أن اهلل يراك، ويعؾؿ حالؽ، ويعؾؿ ما يف كػسؽ، فال يؾقؼ بؽ أن تعصقف، وأن تخالػ أمره، 

وهق يراك ويطؾع طؾقؽ، وهذه حالة جقدة، ولؽـفا أقؾ مـ إولك، وما دمت أكؽ تعؾؿ أكف 

اهلل يراك، وهلل الؿثؾ إطؾك لق كـت أمام  يراك فنكؽ تحسـ طبادتف وتتؼـفا٪ ٕكؽ تعؾؿ أن

مخؾقق لف مـزلة وأمرك بلمر، وأكت تـػذ هذا إمر أمامف ويـظر إلقؽ، هؾ يؾقؼ بؽ أن يؼع 

 مـؽ إخالل هبذا الػعؾ؟

 الحاصؾ: أن اإلحسان طؾك مرتبتقـ:

كؽ ترى مرتبة الؿشاهدة الؼؾبقة: وهل أن تعبد اهلل كلكؽ تراه مـ شدة القؼقـ واإليؿان، كل

 اهلل طز وجؾ طقاكا.

والؿرتبة الثاكقة: وهل أقؾ مـفا، أن تعبد اهلل وأكت تعؾؿ أكف يراك ويطؾع طؾقؽ، فال تعصقف 

 وٓ تخالػ أمره سبحاكف وتعالك.

هذه مرتبة اإلحسان، وهل أطؾك مراتب الديـ، مـ بؾغفا فنكف بؾغ أطؾك مراتب الديـ، 

 سالم.اهـوقبؾفا مرتبة اإليؿان، وقبؾفا مرتبة اإل
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 {دلقل اإلحسان}

 قال الؿصـف رحؿه اهلل

لِقُل َقْوُلُه َتَعاَلى:  َؼْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسـُونَ }َوالدَّ [ ، وَقْوُلُه ١٢٨]الـحل:  {إِنَّ اهللَ َمَع الَِّذيَن اتَّ

ِحقِم الَِّذي َيَراَك ِحقَن َتُؼوُم وَ }َتَعاَلى:  ْل َطَؾى اْلَعِزيِز الرَّ ُه ُهَو َوَتَوكَّ اِجِديَن إِكَّ َبَك فِي السَّ َتَؼؾو

ِؿقُع اْلَعِؾقمُ  ُْْؾو ِمـُْه }[ ، وَقْوُلُه َتَعاَلى: ٢٢0-٢١٧]الشعراء:  {السَّ َوَما َتُؽوُن فِي َشْلٍن َوَما َت

َما َيْعُزُب َطْن َربَِّك ِمْن ِمْن ُقْرآٍن َوََّل َتْعَؿُؾوَن ِمْن َطَؿٍل إَِّلَّ ُكـَّا َطَؾْقُؽْم ُشُفوًدا إِْذ ُتِػقُضوَن ِفقِه وَ 

َؿاِء َوََّل َأْصَغَر ِمْن َذلَِك َوََّل َأْكَبَر إَِّلَّ فِ  ٍة فِي اأْلَْرِض َوََّل فِي السَّ َْاٍب ُمبِقنٍ ِمْثَؼاِل َذرَّ  {ي كِ

 [ ٦١]يوكس: 

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل 

ـَ ُهْؿ ُمْحِسـُقنَ إِنَّ اهلَل َمَع الَّ }هذا دلقؾ الؿرتبة إولك مـ اإلحسان:  ِذي َؼْقا َوالَّ ـَ اتَّ ،  {ِذي

دلت أية أن اهلل مع الؿحسـقـ وهؿ الذيـ طبدوا اهلل كلهنؿ يروكف، فنن اهلل معفؿ معقة 

 خاصة، معقة الـصرة والتليقد والتقفقؼ.

ـَ َتؼُ }وَقْقُلُف َتَعاَلك:  ِذي َيَراَك ِحق ِحقِؿ الَّ ْؾ َطَؾك اْلَعِزيِز الرَّ ـَ َوَتَقكَّ اِجِدي  {قُم َوَتَؼؾَُّبَؽ فِل السَّ

 ."فنكف يراك  "هذا دلقؾ الؿرتبة الثاكقة، هذا دلقؾ ققلف: 

 وتقكؾ: أي: فقض أمقرك.

 طؾك العزيز الرحقؿ: وهق اهلل سبحاكف وتعالك.

 حقـ تؼقم: تؼقم لؾعبادة والصالة.
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العبادة قائؿا وتؼبؾؽ يف الساجديـ: يراك وأكت راكع، وأكت ساجد، يراك يف جؿقع أحقال 

 وراكعا وساجدا، ففق يراك سبحاكف وتعالك.

إكف هق السؿقع العؾقؿ: السؿقع ٕققالؽ، العؾقؿ بلققالؽ سبحاكف وتعالك، وَقْقُلُف َتَعاَلك: 

َّٓ ُكـَّا َطَؾْقُؽْؿ } ـْ َطَؿٍؾ إِ
َٓ َتْعَؿُؾقَن مِ ـْ ُقْرآٍن َو

ُشُفقًدا إِْذ َوَما َتُؽقُن فِل َشْلٍن َوَما َتْتُؾق مِـُْف مِ

هذا خطاب لؾرسقل صؾك  {َوَما َتُؽقُن فِل َشْلنٍ }هذا دلقؾ الؿرتبة الثاكقة،  {ُتِػقُضقَن فِقفِ 

اهلل طؾقف وسؾؿ، يف أي شلن مـ أمقرك، مـ أمقر العبادة أو مـ غقرها، جؿقع أفعالؽ 

 وتحركاتؽ ما تؽقن يف شلن مـ الشئقن.

ـْ ُقْرآنٍ }
مـ اهلل ٕن الؼرآن مـ طـد اهلل طز وجؾ، أو الضؿقر راجع إلك  أي: {َوَما َتْتُؾق مِـُْف مِ

 الشلن، أي: ومـ الشلن الذي تؽقن فقف تالوة الؼرآن.

َٓ َتْعَؿُؾقنَ }  هذا لجؿقع إمة، لؾرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وغقره. {َو

ـْ َطَؿؾٍ }
 أي: طؿؾ مـ إطؿال خقر أو شر. {مِ

َّٓ ُكـَّا َطَؾْقُؽْؿ ُشُفقًدا} كراكؿ وكبصركؿ وكشاهدكؿ، هذا دلقؾ لؼقلف صؾك اهلل طؾقف  {إِ

 ."فنكف يراك  "وسؾؿ: 

تباشروكف وتعؿؾقكف، ففذا يعطل دلقال طؾك الؿرتبة الثاكقة مـ مراتب  {إِْذ ُتِػقُضقَن فِقفِ }

اإلحسان، وأكف جؾ وطال شفقد طؾك كؾ طامؾ بعؿؾف، يراه سبحاكف وتعالك ويعؾؿف 

َؿاءِ }: ويبصره، وٓ يغقب طـف َٓ فِل السَّ َْرِض َو ْٕ ٌء فِل ا
ْ

َٓ َيْخَػك َطَؾْقِف َشل   {إِنَّ اهلَل 

 [ .٥]آل طؿران: 
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وأما اإلحسان بقـ العبد والخؾؼ فؿعـاه: بذل الؿعروف لفؿ، وكػ إذى طـفؿ، بلن تطعؿ 

الجائع، وتؽسق العاري، وتعقـ بجاهؽ الؿحتاج، وتشػع لؿـ احتاج الشػاطة، تبذل 

وف، جؿقع وجقه الؿعروف، تؽرم الضقػ، تؽرم الجار، ٓ يصدر مـؽ إٓ خقر الؿعر

لجارك، وتؽػ أذاك طـف أيضا فال يصدر مـؽ أذى لف وٓ لغقره، مـ الـاس مـ ٓ يصدر 

مـف إٓ أذى، ومـ الـاس مـ يصدر مـف أذى وخقر، ومـ الـاس مـ ٓ يصدر مـف إٓ خقر، 

 ففذا يف أطؾك الطبؼات.

َوَأْحِسـُقا إِنَّ اهلَل ُيِحبُّ }ؾـاس وكػ إذى طـفؿ هق اإلحسان لؾـاس: بذل الخقر ل

ـَ  [ ، حتك البفائؿ يجب أن تحسـ إلقفا بلن هتقئ لفا ما تحتاج ٤٩٥]البؼرة:  {اْلُؿْحِسـِق

إلقف، وتؿـع إذى طـفا، وترفؼ هبا، هذا مـ اإلحسان إلك البفائؿ، حتك الؿستحؼ لؾؼتؾ ٓ 

ف قتؾة حسـة ومريحة، مـ وجب طؾقف الؼصاص، ومـ وجب طؾقف الحد، فنكف تعذبف، بؾ تؼتؾ

 يـػذ فقف برفؼ، ٓ تؿثقؾ، وٓ تعذيب، وٓ صرب.

إن اهلل كتب اإلحسان طؾك كؾ شلء، فنذا قتؾتؿ فلحسـقا الؼتؾة، »قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 يف الؼصاص أو غقر ذلؽ مؿا يؾزم الحد.« وإذا ذبحتؿ فلحسـقا الذبح

ولقحد أحدكؿ شػرتف، »نذ ذبحتؿ: أي، ذبحتؿ الحققاكات الؿلكقلة، فلحسـقا الذبحة، ف

غػر اهلل لؾبغل مـ بـل إسرائقؾ بسبب أهنا »، فتحسـ حتك لؾبفائؿ، وقد « ولقرح ذبقحتف

 اهـ«شؽر اهلل لفا، فغػر اهلل لفاسؼت كؾبا رأتف يؾفث مـ العطش، فسؼتف ف
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  قال الؿصـف رحؿه اهلل

ـَِّة( : َحِديُث ِجْبرِيَل )َوالدَّ  َقاَل »اهللُ َطـُْه  اْلَؿْشُفوُر َطْن ُطَؿَر بِن اْلَخطَّاِب َرِضيَ  ٢٢لِقُل ِمَن السو

َم إِْذ َصَؾَع َطَؾْقـَا َرُجٌل َشِديُد َبَقاِض الثَِّقاِب بقـؿا كحن  ُجُؾوٌس ِطـَْد الـَّبِيِّ َصؾَّى اهللُ َطَؾْقِه َوَسؾَّ

َػرِ َوَّل َيْعرُِفُه ِمـَّا َأَحٌد َفَجَؾَس إَِلى الـَّبِيِّ َصؾَّى اهللُ َطَؾْقِه َشِديُد َسَواِد الشَّ  ْعرِ َّل ُيَرى َطَؾْقِه َأَثُر السَّ

ُد َأْخبِْركِي طَ  ْقِه َطَؾى َفِخَذْيِه َوَقاَل: َيا ُمَحؿَّ َْْقِه َوَوَضَع َكػَّ َْْقِه إَِلى ُرْكَب َم َفَلْسـََد ُرْكَب ِن َوَسؾَّ

ِم َفَؼاَل: َأْن َتْشَفَد َأْن َّل اله إَِّل اهللُ. َوَأنَّ محؿدا صؾى اهلل طؾقه وسؾم َرُسوُل اهللِ، َوُتِؼقَم اإِلْسال

ََْطْعَت إَِلْقِه َسبِقال َقاَل: َصَدْقَت  َكاَة َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوَتُحجَّ اْلَبْقَت إِْن اْس الَة َوُتْمتَِي الزَّ الصَّ

ُقُه َقاَل: َأْخبِْركِي َطِن اإِليَؿاِن َقاَل: َأْن ُتْمِمَن بِاهللِ ومالئؽْه وكْبه  َفَعِجْبـَا َلُه َيْسَلُلهُ  َوُيَصدِّ

ورسؾه والقوم اْلخر وبالؼدر خقره وشره َقاَل: َأْخبِْركِي َطِن اإِلْحَساِن؟ َقاَل: َأْن َتْعُبَد اهلل 

ُه َيَراَك َقاَل: َأْخبِْركِ  اَطِة؟ َقاَل: َما اْلَؿْسُموُل َطـَْفا كلكك تراه فنن لم تؽن تراه َفنِكَّ ي َطِن السَّ

ََْفا َوَأْن َتَرى اْلُحَػاَة ا ائِِل. َقاَل: أخبرين َطْن َأَماَراتَِفا َقاَل: َأْن َتِؾَد األََمُة َربَّ ْلُعَراَة بَِلْطَؾَم ِمَن السَّ

ََْطاَوُلوَن فِي اْلُبـَْقاِن َقاَل: َفؿَ  اِء َي َضى َفَؾبِْثـَا َمِؾقَّا َفَؼاَل: َيا ُطَؿُر َأَتْدُروَن َمِن اْلَعاَلَة ِرَطاَء الشَّ

ائِِل؟ ُقْؾـَا: اهللُ َوَرُسوُلُه َأْطَؾُم، َقاَل: َهَذا ِجْبرِيُل َأَتاُكْم يُ  ُؿُؽْم َأْمَر ِديـُِؽمالسَّ  « .َعؾِّ

 

 

                                                           

( : ٤/٤٢٥) الػتح يف كؿا الؼرصبل قال 22

 ."السـة طؾؿ جؿؾ مـ تضؿـف لؿا السـة٪ أم لف يؼال أن يصؾح الحديث هذا"
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 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

أركان كؾ مرتبة، وذكر الشقخ رحؿف قد تؼدم الؽالم طـ اإلسالم واإليؿان واإلحسان، و

اهلل أدلة كؾ مرتبة مـ الؼرآن، وهذا كؾف تؼدم واكتفك، ثؿ ذكر الشقخ رحؿف اهلل دلقؾ هذه 

الؿراتب مـ السـة، سـة الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فذكر حديث جربيؾ وأكف أتك الـبل 

ك الـبل صؾك اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهق مع أصحابف، أتاهؿ يف صقرة رجؾ، وجؾس إل

طؾقف وسؾؿ، وسللف طـ اإلسالم واإليؿان واإلحسان، ثؿ سللف طـ الساطة، وسللف طـ 

أماراهتا، هذا ما يسؿك بحديث جربيؾ أو حديث طؿر، وهق حديث ورد مـ طدة صرق طـ 

جؿاطة مـ الصحابة، ففق حديث صحقح، وذكر الشقخ رحؿف اهلل رواية طؿر بـ الخطاب 

 اختالف يف ألػاظ الحديث يف صرق أخرى، ولؽـ الؿعـك واحد. يف هذا الحديث مع

 )فلخبرين طن الساطة، قال: ما الؿسئول طـفا بلطؾم من السائل(

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

أي: طـ ققام الساطة متك؟ ولؿا كان هذا السمال ٓ يعؾؿ أحد الجقاب طـف إٓ اهلل سبحاكف 

 ؿ تحديده إٓ اهلل طز وجؾ.وتعالك٪ ٕن ققام الساطة ٓ يعؾ

كحـ كعؾؿ أهنا ستؼقم الساطة ٓ كشؽ يف هذا، مـ شؽ يف هذا ففق كافر، كعؾؿ أهنا ستؼقم 

الساطة وٓ بد، ولؽـ الققت الذي تؼقم فقف الساطة اهلل طز وجؾ لؿ يخربكا طـف، ولؿ يبقـف 

 [ ،٣٤]لؼؿان:  {اَطةِ إِنَّ اهلَل ِطـَْدُه ِطْؾُؿ السَّ }لـا، واستلثر بعؾؿف، قال تعالك: 
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قَفا لَِقْقتَِفا }وقال تعالك:   َٓ ُيَجؾِّ اَطِة َأيَّاَن ُمْرَساَها ُقْؾ إِكََّؿا ِطْؾُؿَفا ِطـَْد َربِّل  ـِ السَّ َيْسَلُلقَكَؽ َط

َّٓ ُهقَ  َوِطـَْدُه َمَػاتُِح اْلَغْقِب }[ ، هق الذي يعؾؿفا سبحاكف، وقال تعالك: ٤٨٧]إطراف:  {إِ

َّٓ ُهقَ َٓ يَ   [ ، ومـفا وقت ققام الساطة.٥٩]إكعام:  {ْعَؾُؿَفا إِ

، أي: أكا وأكت « قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لجربيؾ: ما الؿسئقل طـفا بلطؾؿ مـ السائؾ

سقاء ٓ كعؾؿ متك تؼقم الساطة، اهلل جؾ وطال لؿ يطؾع طؾك هذا ٓ الؿالئؽة، وٓ الرسؾ، 

 ف وتعالك.وٓ أحدا، بؾ استلثر بعؾؿفا سبحاك

 (٢٣)َقاَل: َفَلْخبِْركِي َطْن َأَماَراتَِفا، َقاَل: َأْن َتِؾَد األمة ربْفا

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

قال: أخربين طـ أماراهتا: إمارات جؿع أمارة، وهل العالمة، أما اإلمارة بالؽسر ففل 

 القٓية.

قامفا، كعؿ الساطة لفا أمارات، أخربين طـ أماراهتا، أي: العالمات التل تدل طؾك قرب ق

وقد بقـفا اهلل سبحاكف وتعالك، مـفا أمارات صغقرة، ومـفا طالمات كبقرة، ومـفا متقسطة، 

ومـفا طالمات مؼاربة لؾساطة تؽقن طـد ققام الساطة، تؽقن قريبا مـ ققامفا، أما العالمات 

ة أكقاع: هل طالمات إخرى فنهنا متؼدمة، العؾؿاء يؼقلقن: طالمات الساطة طؾك ثالث

 صغقرة ومتؼدمة، وطالمات متقسطة، وطالمات كبقرة.

                                                           

 اهلل: رحؿف طثقؿقـ بـ العالمة قال 23

 "بعد ماذكره لفذا ويدل بسرطة، الحال تغقر طـ كـاية وهق"

 (٥٥ص-ـقويةال إربعقن )شرح
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العالمات الصغقرة والعالمات الؿتقسطة كؾفا حصؾت أو حصؾ معظؿفا، أما العالمات 

الؽبار ضفقر الدجال، وكزول طقسك طؾقف السالم، وخروج الدابة، وخروج يلجقج 

أخربين طـ أماراهتا: ولؿا كاكت وملجقج، ففذه تؽقن طـد ققام الساطة وتتتابع.قال: 

هذا مـ  "« أن تؾد إمة ربتفا» "أماراهتا معؾقمة أجابف الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

 طالمات الساطة، إمة هل الؿؿؾقكة، وربتفا سقدهتا.

أي:  -قال الشراح: معـاه واهلل أطؾؿ أكف يف آخر الزمان يؽثر التسري، يعـل يؽثر وطء اإلماء 

فقؾدن بـات، تؽقن بـتفا حرة، وتؽقن سقدة ٕمفا ومالؽة لفا، وققؾ: معـاه  -قكات الؿؿؾ

 أكف يؽثر العؼقق، فتؽقن البـت كلهنا سقدة ٕمفا.

اِء يْطاولون يف البـقان( )َوَأْن َتَرى اْلُحَػاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة ِرَطاءَ   الشَّ

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

 ه طالمة ثاكقة.وأن ترى الحػاة: هذ

 الحػاة: الذيـ لقس لفؿ كعال مـ الػؼر والػاقة.

 العراة: الذيـ لقس لفؿ لباس.

 العالة: الػؼراء.
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رطاء الشاء: جؿع راٍع، الذيـ يرطقن إغـام، همٓء كاكقا يف إصؾ يف الرباري يف بققت 

لؼصقر يـتؼؾقن مـ محؾ إلك آخر، ويف آخر الزمان يستقصـقن يف الؿدن، ويبـقن ا

والعؿارات الشاهؼة، هذا مـ طالمات الساطة، إذا تحقلت البادية إلك حاضرة، وصاروا 

يتطاولقن يف الؿباين، ويتباهقن هبا ويـؿؼقهنا، وهؿ لقس مـ طادهتؿ، يتحقلقن إلك أغـقاء، 

 إلك أصحاب ثروة وأصحاب مظاهر، هذه مـ طالمات الساطة.

سؾؿ ٓ يـطؼ طـ الفقى، كؿا تعؾؿقن أن وكؿا تعؾؿقن فنن الرسقل صؾك اهلل طؾقف و

كقػ حال الـاس، لؼد تغقرت إحقال وتحقل الػؼراء إلك أغـقاء أصحاب ثروات، 

وتحضرت البادية وبـقا وتطاولقا يف البـقان، وهذا مصداق ما قالف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

 وسؾؿ.

ُر أتدري من السائل؟ قؾت: اهللُ َوَرُسوُلُه َأْطَؾُم، َقاَل: )َقاَل: َفَؿَضى، َفَؾبِْثـَا َمِؾقَّا، َفَؼاَل: َيا ُطؿَ 

 َهَذا ِجْبرِيُل َأَتاُكْم يعؾؿؽم أمر ديـؽم(

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

 قال: ثؿ خرج ولبثـا مؾقا: يعـل وقتا قصقرا.

قال: هذا جربيؾ أتاكؿ يعؾؿؽؿ أمر ديـؽؿ: هذا الذي دخؾ وسلل هذه إسئؾة هق جربيؾ 

قف السالم، وجاء يف صقرة رجؾ كؿا وصػ لغرض تعؾقؿ الحاضريـ أمقر ديـفؿ طؾك طؾ

 صريؼ السمال والجقاب.
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 {األَْصُل الثَّالُِث }

 )األَْصُل الثَّالُِث:َمْعرَِفُة كبقؽم طؾقه الصالة والسالم(

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

هل أحد إصقل الثالثة، فؽؿا أن إصؾ إول: فؿعرفة كبقـا محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

وهق معرفة اهلل العظقؿ وواجب معرفتف، وكذلؽ إصؾ الثاين: وهق معرفة ديـ اإلسالم 

الذي خؾؼـا اهلل لف وتعبدكا بالؼقام بف أصؾ طظقؿ وواجب معرفتف، فؽذلؽ هذا إصؾ 

يجب معرفتف، فنكف صؾك الثالث: وهق معرفة كبقـا محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أصؾ طظقؿ 

اهلل طؾقف وسؾؿ هق القاسطة بقــا وبقـ اهلل تعالك، وٓ وصقل لـا وٓ اصالع لـا وٓ صريؼ لـا 

وٓ كعرف ما يـجقـا مـ غضب اهلل وطؼابف ويؼربـا مـ رضل اهلل وثقابف إٓ بؿا جاء بف كبقـا 

أحد إصقل الثالثة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وإذا كان كذلؽ طرفـا وجف كقن معرفتف 

التل يجب معرفتفا، فنكا ٓ كعرف إصؾ إول الذي هق معرفة الرب جؾ جاللف، وٓ 

إصؾ الثاين الذي هق ديـ اإلسالم إٓ بالقاسطة بقــا وبقـ اهلل، فتحتؿت معرفتف صؾك اهلل 

مـ  طؾقف وسؾؿ، وصارت أصال ثالثا، إذ ٓ يؿؽـ معرفة الؿرسؾ إٓ بؿعرفة رسقلف، فصار

الضروريات معرفة الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وبذلؽ ضفر أن معرفتف صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ أحد إصقل الثالثة، ومعرفتف تـتظؿ أشقاء طديدة: مـفا: معرفة اسؿف وكسبف وطؿره، 

وهق -وبؼائف يف الدكقا ووفاتف، ومعرفة ما كبئ بف ، وما أرسؾ بف، وبؾده ومفاجره، ومـفا

 رفة ما بعث بف، وغقر ذلؽ مؿا ذكر الؿصـػ وغقره.: مع-أطظؿفا



115 

 

 قال الؿصـف رحؿه اهلل

ُد  ْبُن َطْبِد اهللِ ْبِن َطْبِد الؿطؾب بن هاشم ِمْن ُقَرْيٍش، َوُقَرْيٌش ِمَن اْلَعَرِب،  ٢٤)َوُهَو ُمَحؿَّ

ِة إِْسَؿاِطقَل ْبِن إِْبَراِهقَم اْلَخِؾقِل، َطَؾْقِه َوطَ  يَّ  َؾى كبقـا أفضل الصالة والسالم.(َواْلَعَرُب ِمْن ُذرِّ

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

هذا اسؿف وكسبف، اسؿف محؿد طؾقف الصالة والسالم، ولف أسؿاء غقر محؿد، لؽـ أشفر 

 }أسؿائف محؿد قد ذكر اهلل ذلؽ يف الؼرآن يف طدة آيات: 
ِ
ٌد َرُسقُل اهلل [ ، ٢٩]الػتح:  {ُمَحؿَّ

ٌد }وققلف:  ُسُؾ َوَما ُمَحؿَّ ـْ َقْبؾِِف الرُّ
َّٓ َرُسقٌل َقْد َخَؾْت مِ َما }[ ، وققلف: ٤٤٤]آل طؿران:  {إِ

ـْ ِرَجالُِؽؿْ 
ٌد َأَبا َأَحٍد مِ  [ ،٤٠إحزاب: {َكاَن ُمَحؿَّ

ـْ }وققلف:   ٍد َوُهَق اْلَحؼُّ مِ َل َطَؾك ُمَحؿَّ الَِحاِت َوآَمـُقا بَِؿا ُكزِّ ـَ آَمـُقا َوَطِؿُؾقا الصَّ ِذي  َوالَّ

 [ ، فذكر اهلل اسؿف محؿدا يف طدة آيات.٢]محؿد:  {َربِِّفؿْ 

َوإِْذ َقاَل ِطقَسك }ومـ أسؿائف أحؿد، قد ذكره اهلل يف ققلف يف بشارة الؿسقح طؾقف السالم: 

ـَ ا
ـَ َيَديَّ مِ ًقا لَِؿا َبْق  إَِلْقُؽْؿ ُمَصدِّ

ِ
ـُ َمْرَيَؿ َياَبـِل إِْسَرائِقَؾ إِكِّل َرُسقُل اهلل ًرا اْب لتَّْقَراِة َوُمَبشِّ

ـْ َبْعِدي اْسُؿُف َأْحَؿدُ 
[ ، ففق محؿد وأحؿد، ومعـك ذلؽ أكف ٦]الصػ:  {بَِرُسقٍل َيْلتِل مِ

 كثقر الؿحامد طؾقف الصالة والسالم، وكثقر الصػات التل يحؿد طؾقفا، 

                                                           

شرحف:  يف الشقخ آل صالح قال 24

 اإلسؿ. هبذا أحد العرب يف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك قبؾف يسؿ لؿ العؾؿ٪ أهؾ مـ صائػة قال"

  اهـ صحقح. الثاين هذا ثالثة أو إثـان إما قؾقؾ لؽـ بؿحؿد  تسّؿْت  العرب بؾ أخرون٪ وقال

 )مختصرا(
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لعاقب ، والحاشر، وا-يعـل الجفاد يف سبقؾ اهلل-ومـ أسؿائف كبل الرحؿة، وكبل الؿؾحؿة 

طؾقف الصالة السالم الذي يحشر الـاس بعد بعثتف٪ ٕكف آخر الرسؾ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

 فؾقس بعده إٓ ققام الساطة، فبعد رسالتف تؼقم الساطة، ويحشر الـاس لؾجزاء والحساب.

ـِ َطْبِد اْلُؿطَّؾِِب بـ هاشؿ بـ طبد مـاف بـ  ْب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ْب قصل بـ  وأما كسبف ففق ُمَحؿَّ

 كالب.

وهق مـ قبقؾة قريش التل هل أشرف الؼبائؾ، وقريش مـ ذرية إسؿاطقؾ طؾقف الصالة 

 والسالم، والعرب طؾك قسؿقـ يف الؿشفقر:

العرب العاربة، وهؿ الؼحطاكقة والعرب الؿستعربة، وهؿ العدكاكقة مـ ذرية إسؿاطقؾ طؾقف 

تعربة ٕهنؿ تعؾؿقا العربقة مـ العرب السالم بـ إبراهقؿ الخؾقؾ طؾقف السالم، سؿقا بالؿس

العاربة لؿا جاءت جرهؿ، وكزلقا يف مؽة طـد هاجر أم إسؿاطقؾ وابـفا إسؿاطقؾ وهق 

صغقر لؿا وجدوا ماء زمزم كزلقا، واصطؾحقا مع هاجر أن يـزلقا طـدها، وأن تسؿح لفؿ 

ؿ إكف تربك وكشل أن يستؼقا مـ الؿاء، فنسؿاطقؾ طؾقف السالم كان رضقعا يف ذلؽ الققت، ث

وأخذ العربقة طـ جرهؿ وهل مـ العرب العاربة، وتزوج مـ جرهؿ، وجاءه ذرية تعؾؿقا 

العربقة وكشئقا مع العرب، فصاروا طربا مستعربة وهل العدكاكقة، أما العاربة ففؿ الؼحطاكقة 

 أصؾفا مـ القؿـ.

ققة، العرب وبعض العؾؿاء يؼقل: العرب العاربة طؾك قسؿقـ: طرب بائدة، وطرب با

البائدة هؿ الذيـ هؾؽقا، وهؿ ققم كقح وطاد وثؿقد وشعقب، أما العرب الباققة ففؿ الذيـ 

يـؼسؿقن إلك طرب طاربة، وطرب مستعربة وهل العرب الباققة، والـبل مـ بـل هاشؿ، 
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ـِ َطْبدِ   ْب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ْب  وهاشؿ مـ ذرية إسؿاطقؾ طؾقف الصالة والسالم، واسؿف ُمَحؿَّ

اْلُؿطَّؾِِب، وطبد الؿطؾب لقس هذا اسؿف، اسؿف شقبة، ولؽـ سؿل طبد الؿطؾب ٕن طؿف 

الؿطؾب بـ طبد مـاف جاء بف مـ الؿديـة وهق صغقر مـ أخقالف بـل الـجار، فؾؿا رآه 

الـاس أسقد مـ السػر ضـقا أكف طبد مؿؾقك لؾؿطؾب، فؼالقا: طبد الؿطؾب بـ هاشؿ بـ 

أربعة أوٓد: هاشؿ جد الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  طبد مـاف، وطبد مـاف لف

 والؿطؾب، وطبد شؿس، وكقفؾ.

بـق هاشؿ يؼال لفؿ: الفاشؿققن، وبـق الؿطؾب يؼال لفؿ: الؿطؾبققن، وأما طبد شؿس 

 فؿـفؿ طثؿان رضل اهلل طـف ومـفؿ بـق أمقة، همٓء مـ بـل طبد شؿس.

ؿ بـ حزام، وإبراهقؿ طؾقف الصالة وكقفؾ كذلؽ لف ذرية مـفؿ: جبقر بـ مطعؿ وحؽق

والسالم لف إسؿاطقؾ وهق إكرب، وهق جد العرب العدكاكقة، وإسحاق وهق جد بـل 

إسرائقؾ، وجؿقع إكبقاء كؾفؿ مـ ذرية إسحاق إٓ كبقـا طؾقف الصالة والسالم ففق مـ ذرية 

 إسؿاطقؾ خاتؿ الـبققـ.

قؾ، وهق العام الذي جاء فقف أبرهة مؾؽ أما مقلده فؼد ولد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طام الػ

القؿـ، اكتدبف مؾؽ الحبشة لقفدم الؽعبة ومعف فقف فقؾ طظقؿ، فؾؿا وصؾ إلك مؽان يؼال 

لف: الؿغؿس، ولؿ يبؼ إٓ أن يدخؾ مؽة ويفدم الؽعبة، وتػرق أهؾ مؽة وصعدوا الجبال٪ 

ؾ وأبك أن يؼقم مـ إرض، ٕهنؿ ٓ صاقة لفؿ بف، فلراد أن يتقجف إلك الؽعبة، فاكحبس الػق

حبسف اهلل، فنذا وجفف إلك غقر جفة مؽة قام وهرول، وإذا وجفف إلك جفة مؽة اكحبس ولؿ 

 يستطع الؿشل، وبقـؿا هؿ كذلؽ رأوا فرقان صقر مـ قبؾ البحر معفا حجارة، 
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كؾ صائر معف حجران: حجر يف مـؼاره وحجر يف رجؾقف، فرمتفؿ فصارت الحصاة تضرب 

ؾ، فتخرج مـ دبره وتشؼف كصػقـ، فلهؾؽفؿ اهلل طز وجؾ، فلكزل اهلل يف ذلؽ هامة الرج

َأَلْؿ َتَر َكْقَػ َفَعَؾ َربَُّؽ بَِلْصَحاِب اْلِػقِؾ َأَلْؿ َيْجَعْؾ َكْقَدُهْؿ فِل }يذكر قريشا سقرة الػقؾ: 

قؾٍ َتْضؾِقٍؾ َوَأْرَسَؾ َطَؾْقِفْؿ َصْقًرا َأَبابِقَؾ َتْرمِقِفْؿ بِِحَجاَرٍة مِ  مـ جفـؿ والعقاذ باهلل  {ـْ ِسجِّ

 ]الػقؾ[ ، أصبحقا مثؾ التبـ الذي أكؾتف الدواب وراثتف. {َفَجَعَؾُفْؿ َكَعْصٍػ َمْلُكقلٍ }

 .هذه قصة الػقؾ، حؿك اهلل بقتف الحرام، وأهؾؽ هذا الجبار

ت ولد يف مؽان يؼال لف: شعب طؾك مؼربة مـ الؽعبة، ولد يف مؽة، لؽـ ٓ يقجد تحديد ثاب

 لؿقضع الدار.
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 قال الؿصـف رحؿه اهلل

ِة َوَثالٌث وطشرون كبقا رسوَّل. كبئ  ـوُبوَّ ْووَن َسـًَة ِمـَْفا َأْرَبُعوَن َقْبَل ال )َوَلُه ِمَن الُِعُؿرِ َثالٌث َوِس

ْرِك ويدطو ُة َبَعَثُه اهللُ بِالـَِّذاَرِة َطِن الشِّ لِقُل  باقرأ. وأرسل بالؿدثر. َوَبَؾُدُه َمؽَّ َّْْوِحقِد، َوالدَّ إَِلى ال

ُر }َقْوُلُه َتَعاَلى:  ثِّ َفا اْلُؿدَّ ْر  -َوَربََّك َفَؽبِّْر  -ُقْم َفَلْكِذْر  -َيا َأيو ْجَز َفاْهُجْر  -َوثَِقاَبَك َفَطفِّ  -َوالرو

َْْؽثُِر  ْرِك [ َوَمْعـَى ُقْم فَ ٧ - ١]الؿدثر:  {َولَِربَِّك َفاْصبِرْ  -َوََّل َتْؿـُْن َتْس َلكِذْر: ُيـِْذُر َطِن الشِّ

ْر َأْطَؿاَلَك من  ْر: َأْي َصفِّ َّْْوِحقِد، َوثَِقاَبَك َفَطفِّ َوَيْدُطو إلى الْوحقد، وربك فؽبر َطظِّْؿُه بِال

ْجَز َفاْهُجْر،  ْرِك، َوالرو  الشِّ

ْجَز: األَْصـَاُم، وَهْجُرَها: َتْرُكَفا وأهؾفا َواْلَبَراَءُة ِمـَْفا وَ  َأْهُؾَفا.َأَخَذ َطَؾى َهَذا َطْشَر ِسـِقَن الرو

َؾواُت اْلَخْؿُس،  َؿاِء َوُفرَِضْت َطَؾْقِه الصَّ َّْْوِحقِد، َوَبْعَد اْلَعْشرِ ُطرَِج بِِه إَِلى السَّ َيْدُطو إَِلى ال

َة ثالث سـقن وبعدها أمر بالفجرة يف اْلَؿِديـَِة(  َوَصؾَّى فِي َمؽَّ

 ه اهللقال العالمة بن طثقؿقن رحؿ

 معرفة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فتتضؿـ خؿسة أمقر:

 .إول: معرفتف كسبًا

ـِ َطْبِد اْلُؿطَّؾِِب   ْب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ْب ففق أشرف الـاس كسبًا ففق هاشؿل قرشل طربل ففق ُمَحؿَّ

 بـ هاشؿ إلك آخر ما قالف الشقخ رحؿف اهلل.
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ولف مـ العؿر ثالث "ره وقد بقـفا الشقخ بؼقلف: ان وٓدتف، ومفاجؽالثاين: معرفة سـف، وم

فؼد ولد بؿؽة وبؼل فقفا ثالثا وخؿسقـ  "وستقن سـة، وبؾده مؽة، وهاجر إلك الؿديـة

سـة، ثؿ هاجر إلك الؿديـة فبؼل فقفا طشر سـقـ، ثؿ تقيف فقفا يف ربقع إول سـة إحدى 

 طشر بعد الفجرة.

وطشرون سـة فؼد أوحل إلقف ولف أربعقن سـة كؿا الثالث: معرفة حقاتف الـبقية وهل ثالث 

 قال أحد شعرائف:

 وأتت طؾقف أربعقن فلشرقت

 شؿس الـبقة مـف يف رمضان

ًٓ؟ فؼد كان كبقًا حقـ كزل طؾقف ققل اهلل تعالك:  اْقَرْأ بِاْسِؿ }الرابع: بؿاذا كان كبقًا ورسق

ـْ َطَؾٍؼ 
ْكَساَن مِ

ِ ْٕ ِذي َخَؾَؼ َخَؾَؼ ا ْكَساَن َما َربَِّؽ الَّ
ِ ْٕ َؿ ا َؿ بِاْلَؼَؾِؿ َطؾَّ ِذي َطؾَّ َْكَرُم الَّ ْٕ اْقَرْأ َوَربَُّؽ ا

ًٓ حقـ كزل طؾقف َقْقُلُف َتَعاَلك: ٥-٤]سقرة العؾؼ، أيات:  {َلْؿ َيْعَؾؿْ  َيا }[ ، ثؿ كان رسق

رْ  ُر ُقْؿ َفَلْكِذْر َوَربََّؽ َفَؽبِّْر َوثَِقاَبَؽ َفَطفِّ ثِّ َفا اْلُؿدَّ ـْ َتْسَتْؽثُِر َولَِربَِّؽ  َأيُّ ـُ ْجَز َفاْهُجْر َوٓ َتْؿ َوالرُّ

[ ، فؼام صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فلكذر وقام بلمر اهلل طز ٧-٤]سقرة الؿدثر، أيات:  {َفاْصبِرْ 

 وجؾ.

الخامس: بؿاذا أرسؾ ولؿاذا؟ فؼد أرسؾ بتقحقد اهلل تعالك وشريعتف الؿتضؿـة لػعؾ 

رسؾ رحؿة لؾعالؿقـ إلخراجفؿ مـ ضؾؿة الشرك والؽػر الؿلمقر وترك الؿحظقر، وأ

والجفؾ إلك الـقر العؾؿ واإليؿان والتقحقد حتك يـالقا بذلؽ مغػرة اهلل ورضقاكف ويـجقا 

 مـ طؼابف وسخطف.اهـ
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َؿاِء(  )َوَبْعَد اْلَعْشرِ ُطرَِج بِِه إَِلى السَّ

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

ك اهلل طؾقف وسؾؿ وروحف جؿقعًا مـ الؿسجد الحرام طؾك الرباق إلك أسري بجسده صؾ

البقت الؿؼدس يؼظًة ٓ مـامًا، كؿا أخرب اهلل طـف ثؿ صعد بف جربائقؾ إلك السؿاء طؾك 

الؿعراج، وهق الؿصعد الذي تصعد فقف الؿالئؽة، كّؾؿا مر بسؿاء تؾؼاه مؼربقها حتك 

رتػاع والعؾق إلك ما اهلل بف طؾقؿ، ودكا مـ الجبار جاوزهؿ إلك سدرة الؿـتفك، فبؾغ مـ آ

 جؾ جاللف، وكؾؿة بال واسطة، فلوحك إلقف ما أوحك.

َؾواُت اْلَخْؿُس(  )َوُفرَِضْت َطَؾْقِه الصَّ

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

 وكان أول فرضفا خؿسقـ صالة، ولؿ يزل يرتدد بقـ مقسك وربف حتك وضعفا إلك خؿس،

إلك البقت الؿؼدس  ط، ثؿ هب "لحسـة بعشر أمثالفاهل خؿس، وهل خؿسقن..ا"وقال: 

وهبط إكبقاء معف، وأّمفؿ يف بقت الؿؼدس، ثؿ ركب الرباق ورجع إلك مؽة، وحدثفؿ طّؿا 

 رآه مسقره صؾقات اهلل وسالمف طؾقف.

 )وبعدها أمر بالفجرة يف اْلَؿِديـَِة(

 م رحؿه اهلل٪قاسبن ا طبد الرحؿن العالمة قال

ؾقف وسؾؿ أمر بؿػارقة الؿشركقـ وأوصاهنؿ ططشرة مـ مبعثف صؾك اهلل أي: وبعد ثالث 

 .غقر بالدهؿ، فنن ذلؽ واجب وفرض بحقث يتؿؽـ مـ إضفار ديـف، والدطقة إلك اهلل يف
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وما ٓ يتؿ القاجب إٓ بف ففق واجب، وٓ يتؿ الػرض والقاجب إٓ مع مػارقة الؿشركقـ 

ن، فنكف إذا كان يف بؾد ٓ يؼدر طؾك إضفار ديـف والتصريح بف وتبققـف، وجب طؾقف طـ إوصا

 ػارقة ذلؽ القصـ إلضفار ديـف.م

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

ققلف رحؿف اهلل: وبعدها أمر بالفجرة إلك الؿديـة: لؿا اشتد أذى قريش وزاد شرهؿ بالصد 

مـ لقس لف جؿاطة تحؿقف مـ مستضعػل  طـ سبقؾ اهلل ومضايؼة الؿسؾؿقـ، وتعذيب

الؿسؾؿقـ، أذن اهلل سبحاكف وتعالك لؾؿسؾؿقـ بالفجرة إلك الحبشة، الفجرة إولك٪ ٕن 

فقفا َمؾًِؽا ٓ يظؾؿ أحد طـده وكان كصراكقا ولؽـف كان طادٓ، هاجر مـفؿ كػر كثقر، فؾؿا 

دهاة قريش أحدهؿا:  طؾؿت قريش هبجرهتؿ إلك الحبشة، أرسؾقا يف صؾبفؿ مـدوبقـ مـ

، وقالقا: إن همٓء فروا مـا وهؿ أقاربـا كريد ٢٥طؿرو بـ العاص، ومعفؿا الفدايا لؾـجاشل

 أن يرجعقا وإهنؿ أشرار، ٓ يػسدون يف بؾدك. . . إلخ.

استدطك الؿفاجريـ وسؿع مـفؿ،  -رحؿف اهلل  -وأططقه الفدايا التل معفؿ لقغروه، ولؽـف 

يف الحبشة، فرجع الؿـدوبان خائبقـ وبؼل مـ بؼل يف الحبشة مـ  وخقرهؿ فاختاروا البؼاء

 الؿفاجريـ.

                                                           

 (٩٥٢) رقؿ حديث تحت مسؾؿ شرح يف الـقوي قال 25

  الؿؾؽ لفذا طؾؿ اسؿ ففق أصحؿة وأما الحبشة مؾؽ مـ لؽؾ لؼب والـجاشل"

  اهـ"وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل زمـ يف كان الذي الصالح
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ـَ إسالمف، فؾؿا تقيف صؾك طؾقف الرسقل صؾك اهلل  َـّ طؾك الـجاشل فلسؾؿ َوَحُس ثؿ إن اهلل َم

طؾقف وسؾؿ هق وأصحابف صالة الغائب، فؽان يف هجرهتؿ إلقف خقر لف أيضا هداه اهلل بسببفؿ 

 فدخؾ يف اإلسالم.

ثؿ لؼل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كػًرا مـ إكصار يف مـك يف مقسؿ الحج، وكان الـبل 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يعرض كػسف طؾك الؼبائؾ يف مقسؿ الحج، يذهب إلك مـازل العرب 

يف مـك ويدطقهؿ إلك اهلل، وصادف أن لؼل أكاًسا مـ إكصار فدطاهؿ إلك اهلل فعرض 

مـ الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ دطقتف، وبايعقه طؾك اإلسالم،  طؾقفؿ ما طـده، فؼبؾقا

ورجعقا إلك ققمفؿ مـ مقسؿ الحج فدطقهؿ إلك اهلل طز وجؾ، فقاىف يف الؿقسؿ الذي 

بعده أكثر مـ الؿقسؿ إول، جاء كاس مـ إكصار وبايعقا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بقعة 

عقه طؾك اإلسالم، وطؾك أن يـاصروه إذا هاجر العؼبة الثاكقة أي: طـد جؿرة العؼبة، باي

 إلقفؿ، وأن يحؿقه مؿا يحؿقن مـف أكػسفؿ وأوٓدهؿ.

فعـد ذلؽ، أي: بعد هذه البقعة الؿباركة أمر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ كان يف مؽة مـ 

الؿسؾؿقـ بالفجرة إلك الؿديـة، وهاجر مـ هاجر إلك الؿديـة، وبؼل الرسقل وبعض 

 ثؿ إن اهلل أذن لـبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بالفجرة.أصحابف، 
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 قال الؿصـف رحؿه اهلل

ِة ِمْن بَ  ْرِك إَِلى َبَؾِد اإلسالم  َواْلِفْجَرُة َفِريَضٌة َطَؾى َهِذِه األُمَّ َؾِد )واْلِفْجَرُة: اَّلْكَِْؼاُل ِمْن َبَؾِد الشِّ

ْرِك إَِلى بؾد اإِلْسالِم َوِهَي َباِقَقٌة إِلَ   ى أن تؼوم الساطة. (الشِّ

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

 الفجرة يف الؾغة: ترك الشلء.

أما الفجرة يف الشرع: ففل كؿا طرففا الشقخ: آكتؼال مـ بؾد الؽػر إلك بؾد اإلسالم، 

 وهذه هل الفجرة الشرطقة، والفجرة طؿؾ جؾقؾ قركف اهلل بالجفاد يف كثقر مـ أيات.

ك اهلل طؾقف وسؾؿ إلك الؿديـة جاء الؿفاجرون الذيـ كاكقا يف الحبشة لؿا هاجر الـبل صؾ

إلك الؿديـة واجتؿع الؿسؾؿقن يف الؿديـة، والحؿد هلل، وتؽقكت لؾؿسؾؿقـ دولة يف 

الؿديـة مـ الؿفاجريـ وإكصار، ومـ يسؾؿ يليت إلقفؿ، طـد ذلؽ شرع اهلل بؼقة شرائع 

وسؾؿ الصقام والزكاة يف السـة الثاكقة مـ الفجرة، الديـ، فػرض طؾك كبقف صؾك اهلل طؾقف 

وفرض طؾقف الحج يف السـة التاسعة مـ الفجرة طؾك الصحقح، وبذلؽ تؽامؾت أركان 

 اإلسالم، أولفا الشفادتان، وآخرها الحج إلك بقت اهلل الحرام.

، وأكف والحاصؾ مـ هذا أن كعؾؿ أن التقحقد هق الؿفؿة إولك يف الدطقة إلك اهلل طز وجؾ

يبدأ الداطقة بف قبؾ أن يبدأ بالصالة والصقام أو الزكاة أو الحج٪ ٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ بؼل طشر سـقـ يدطق إلك التقحقد، ويـفك طـ الشرك، ولؿ يممر بصالة، ولؿ يممر 

 بزكاة وٓ بحج وٓ بصقام، وإكؿا فرضت طؾقف هذه الػرائض بعد أن تؼرر التقحقد.
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اهلل طؾقف وسؾؿ كان إذا بعث الدطاة يلمرهؿ أن يدطق الـاس أول ما يدطقن إلك فالـبل صؾك 

إكؽ تليت ققما مـ أهؾ الؽتاب، فؾقؽـ أول ما تدطقهؿ إلقف »التقحقد كؿا يف حديث معاذ: 

َشَفاَدُة َأن ٓ الف إِٓ اهلُل َوَأنَّ محؿًدا رسقل اهلل، فنن هؿ أجابقا لذلؽ فلطؾؿفؿ أن اهلل 

 إلخ الحديث..« ؿ خؿس صؾقات. . افرتض طؾقف

 قال الؿملف رحؿه اهلل

لِقُل َقْوُلُه َتَعاَلى:  ُْْم َقاُلوا ُكـَّا }َوالدَّ اُهُم اْلَؿاَلئَِؽُة َضالِِؿي َأْكُػِسِفْم َقاُلوا ِفقَم ُكـْ إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّ

َْْضَعِػقَن فِي اأْلَْرِض َقاُلوا َأَلْم َتُؽْن َأْرُض اهللِ وَ  َُْفاِجُروا فِقَفا َفُلوَلئَِك َمْلَواُهْم َجَفـَُّم ُمْس اِسَعًة َف

َْطِقُعوَن ِحقَؾًة َوََّل  َجاِل َوالـَِّساِء َواْلِوْلَداِن ََّل َيْس َْْضَعِػقَن ِمَن الرِّ َوَساَءْت َمِصقًرا إَِّلَّ اْلُؿْس

ـُْفْم  َُْدوَن َسبِقاًل َفُلوَلئَِك َطَسى اهللُ َأْن َيْعُػَو َط ا َغُػوًرا َوَمْن ُيَفاِجْر فِي َسبِقِل َيْف َوَكاَن اهللُ َطُػوًّ

ُثمَّ اهللِ َيِجْد فِي اأْلَْرِض ُمَراَغًؿا َكثِقًرا َوَسَعًة َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْقِِْه ُمَفاِجًرا إَِلى اهللِ َوَرُسولِِه 

 [.١00 - ٩٧]الـساء:  {اَن اهللُ َغُػوًرا َرِحقًؿاُيْدِرْكُه اْلَؿْوُت َفَؼْد َوَقَع َأْجُرُه َطَؾى اهللِ َوكَ 

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

هاتان أياتان فقفؿا القطقد طؾك مـ ترك الفجرة وهق يؼدر طؾقفا، وأن ملواه جفـؿ 

وساءت مصقرا، وإن كان ٓ يخرج مـ اإلسالم، لؽـ هذه مـ كصقص القطقد، وإن كان 

ا، وكان طاصًقا، ولؽـ ٓ يخرج مـ اإلسالم برتك الفجرة، ترك الفجرة فؼد ترك واجبً 

ولؽـ طؾقف وطقد شديد. ثؿ بقـ اهلل بأية التل بعدها العذر الذي يسؼط وجقب الفجرة، 

َجاِل َوالـَِّساِء َواْلِقْلَدانِ }قال تعالك:  ـَ الرِّ
ـَ مِ َّٓ اْلُؿْسَتْضَعِػق َٓ }يعـل إصػال  {إِ

 ، ما طـدهؿ إمؽاكقات، {َيْسَتطِقُعقَن ِحقَؾةً 
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َٓ َيْفَتُدوَن َسبِقاًل }  ، أي: ما يعرفقن الطريؼ إلك البؾد الؿديـة٪ ٕن الفجرة تحتاج إلك  {َو

 سػر، وإٓ فنن اإلكسان يفؾؽ خالل الفجرة إذا كان ٓ يعرف الطريؼ، فعذرهؿ يف أمريـ:

 إول: ٓ يستطقعقن حقؾة.

ن طـدهؿ إمؽاكقات مادية، ولؽـفؿ ٓ يعرفقن الطريؼ الثاين: وٓ يفتدون سبقال، حتك لق كا

 الذي يسؾؽقكف، مـ يدلفؿ هذا هق العذر الصحقح.

 أما اإلكسان الذي طـده إمؽاكقات ويعرف الطريؼ ففذا ٓ طذر لف.

 قال الؿملف رحؿه اهلل

[ ٥٦]العـؽبوت:  {٢٦ُبُدونِ َياِطَباِدَي الَِّذيَن آَمـُوا إِنَّ َأْرِضي َواِسَعٌة َفنِيَّاَي َفاطْ }قوله تعالى: 

َة وَلْم ُيَفاِجُروا،  .قال البغوي رحؿه اهلل: سبب كزول هذه اْلية يف الُؿْسِؾِؿقَن الَِّذيَن بَِؿؽَّ

 َكاَداُهُم اهللُ باسم اإليؿان. 

                                                           

 -التلويؾ محاسـ تػسقره يف اهلل رحؿف الؼاسؿل قال 26

 أن جاكبف، يف واضطفاده اهلل يف إليذائف أرضف، يف وحده تعالك طبادتف تؿؽـف لؿ لؿـ خطاب وهذا"

  يف الؿؼام يتجـب وأن كػسا. وآمـ ديـا، وأصح قؾبا، أسؾؿ فقف أكف يؼدر ما، بؾد إلك طـفا يفاجر

  مخرج. مـفا لف جعؾ وقد لؾتفؾؽة، كػسف يعرض أو الؽافرون. يػتـف الحالة،كقال تؾؽ طؾك بؾده

 سعتفا، مع ٕهنا بعده. لؿا كالتقصئة وهق الؿؼدر. طؾك لؾدٓلة مذكقر واسعة، اهلل أرض وكقن

 يريده... ما لؾؿرء هبا ٓيتقسر بلرض اإلقامة يـبغل ٓ فقفا، التػسح وإمؽان 

طؾك لقلمـقا الحبشة أرض إلك مفاجريـ خرجقا مؼامفؿ، بؿؽة الؿستضعػقـ طؾك ضاق لؿا ولفذا

 اهلل رسقل هاجر ذلؽ بعد ثؿ اهلل. رحؿف الـجاشل مؾؽفا طـد هبا، كزل خقر فقجدوا هـاك ديـفؿ 

 مختصرا اهـ الؽريؿة. بأية طؿال الؿـقرة، الؿديـة إلك الباققن وسؾؿقأصحابف طؾقف اهلل صؾك
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ـَِّة َقْوُلُه َصؾَّى اهللُ َطَؾْقِه وسؾم:  لِقُل َطَؾى اْلِفْجَرِة ِمَن السو َتـَْؼطَِع  ة حْىتـؼطع الفجر  َّل"َوالدَّ

َّْى َتْطُؾَع الشؿس من مغربفا َّْْوَبُة َح َّْْوَبُة َوَّل َتـَْؼطُِع ال  ."٢٧ال

 قال العالمة بن طثقؿقن رحؿه اهلل

الظاهر أن الشقخ رحؿف اهلل كؼؾ هذا طـ البغقي بؿعـاه، هذا إن كان كؼؾف مـ التػسقر إذ 

 ظ.لقس الؿذكقر يف التػسقر البغقي لفذه أية هبذا الؾػ

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

هذه أية مـ سقرة العـؽبقت، وفقفا إمر بالفجرة وأن أرض اهلل واسعة، إذا كـت يف بؾد  

ٓ تتؿؽـ مـ إضفار ديـؽ فقفا، ففـاك أرض اهلل واسعة، اكتؼؾ مـفا، ٓ تبَؼ يف هذه البؼعة 

إرض سبحاكف وتعالك، والدلقؾ  السقئة بؾ اخرج مـفا إلك أرض اهلل القاسعة، قد وسع اهلل

ٓ تـؼطع الفجرة حتك تـؼطع التقبة، وٓ »طؾك الفجرة مـ السـة ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 « .تـؼطع التقبة حتك تطؾع الشؿس مـ مغرهبا

 

                                                                                                                                                                                           

 شرحف: يف الشقخ آل صالح قال

  الؿعاصل. مـ معصقة هق وإكؿا أكرب كػرا ولقس أكرب شركا لقس الفجرة ترك أن"

  القاجبات،وارتؽبقا مـ واجبا َتَرُكقا هنؿأ ٕجؾ هذا أن {َمِصقًرا َوَساَءْت  َجَفـَّؿُ  َمْلَواُهؿْ  َفُلوَلئَِؽ }

  الؽػر دار مـ الفجرة برتك اإليؿان مـفؿ يسؾب ٓ لؽـ الؽبائر، مـ كبقرة

 )مختصرا( اهـ اإلسالم. دار إلك

 وغقرهؿ طـف اهلل رضل معاوية طـ (٤٦٧٤-)أحؿد حسـ حديث هذا 27
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ضاهر هذا الحديث أن الفجرة اكتفت « ٓ هجرة بعد الػتح»أما ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ض الـاس التعارض بقـ هذا الحديث وبقـ ققلف صؾك اهلل طؾقف بعد فتح مؽة، وضـ بع

ٓ تـؼطع الفجرة حتك تـؼطع التقبة، وٓ تـؼطع التقبة حتك تطؾع الشؿس مـ »وسؾؿ: ) 

لؽـ أهؾ العؾؿ أجابقا طـ هذا الحديث، أن الؿراد ٓ هجرة بعد الػتح أي: مـ « ( مغرهبا

الفجرة باققة مـ مؽة بعد الػتح، فقريدون  مؽة، ٕهنا صارت بالػتح دار إسالم، يظـقن أن

تحصقؾ ثقاب الفجرة، وأما الفجرة مـ بالد الؽػر ففل باققة إلك أن تؼقم الساطة، والدلقؾ 

 أيات السابؼة والحديث الـبقي السابؼ، هذا هق الجقاب طؾك هذا اإلشؽال.

 بن طثقؿقن رحؿه اهللاقال العالمة 

 حؽؿ السػر إلك بالد الؽػر.

 : السػر إلك بالد الؽػار ٓ يجقز إٓ بثالثة شروط:فـؼقل

 الشرط إول: أن يؽقن طـد اإلكسان طؾؿ يدفع بف الشبفات.

 الشرط الثاين: أن يؽقن طـده ديـ يؿـعف مـ الشفقات.

 الشرط الثالث: أن يؽقن محتاجًا إلك ذلؽ.

لؽ مـ الػتـة أو خقف فنن لؿ تتؿ هذه الشروط فنكف ٓ يجقز السػر إلك بالد الؽػار لؿا يف ذ

ًٓ كثقرة يف هذه إسػار.  وفقف إضاطة الؿال ٕن اإلكسان يـػؼ أمقا

أما إذا دطت الحاجة إلك ذلؽ لعالج أو تؾؼل طؾؿ ٓ يقجد يف بؾده وكان طـده طؾؿ وديـ 

 طؾك ما وصػـا ففذا ٓ بلس بف.
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هب إلك بالد إسالمقة وأما السػر لؾسقاحة يف بالد الؽػار ففذا لقس بحاجة وبنمؽاكف أن يذ

يحافظ أهؾفا طؾك شعائر اإلسالم، وبالدكا أن والحؿد هلل أصبحت بالدًا سقاحقة يف بعض 

 الؿـاصؼ فبنمؽاكف أن يذهب إلقفا ويؼضل زمـ إجازتف فقفا.

وأما اإلقامة يف بالد الؽػار فنن خطرها طظقؿ طؾك ديـ اإلسالم، وأخالقف، وسؾقكف، وآدابف 

ا اكحراف كثقر مؿـ أقامقا هـاك فرجعقا بغقر ما ذهبقا بف، رجعقا فساقًا، وقد شاهدكا وغقرك

حتك صاروا إلك  –والعقاذ باهلل  –وبعضفؿ رجع مرتدًا طـ ديـف وكافرًا بف وبسائر إديان 

الجحقد الؿطؾؼ واإلستفزاء بالديـ وأهؾف السابؼقـ مـفؿ والالحؼقـ، ولفذا كان يـبغل بؾ 

 وضع الشروط التل تؿـع مـ الفقي يف تؾؽ الؿفالؽ.اهـيتعقـ التحػظ مـ ذلؽ و

 قال الؿصـف رحؿه اهلل

، َواألَ  ْوِم، َواْلَحجِّ َكاِة، َوالصَّ ََْؼرَّ فِي اْلَؿِديـَِة ُأِمَر بَِبِؼقَِّة َشَرائِِع اإِلْسالِم ِمثِل الزَّ ا اْس َذاِن، َفَؾؿَّ

َطِن اْلُؿـَْؽرِ، َوَغْقرِ َذلَِك ِمْن َشَرائِِع اإِلْسالِم، َأَخَذ َطَؾى َواْلِجَفاِد، َواألَْمرِ بِاْلَؿْعُروِف، َوالـَّْفِي 

َي َصؾواُت اهللِ َوَسالُمُه َطَؾْقِه َوِديـُُه َباٍق، َوَهَذا ِديـُُه، َّل َخْقَر إَِّل َدلَّ األُ  َة َهَذا َطْشَر ِسـِقَن. َوُتُوفِّ مَّ

َرَها ِمـُْه، َوالْ  َّْْوِحقُد َوَجِؿقُع َما ُيِحبوُه اهللُ َوَيْرَضاُه، َطَؾْقِه َوَّل َشرَّ إَِّل َحذَّ َخْقُر الَِّذي َدلََّفا َطَؾْقِه ال

ًة، وَ  ْرُك َوَجِؿقُع َما َيْؽَرُه اهللُ َوَيْلَباُه، َبَعَثُه اهلل يف الـَّاِس َكافَّ َرَها ِمـُْه الشِّ ُر الَِّذي َحذَّ ََْرَض َوالشَّ اْف

َُْه َطَؾى َجِؿقِع الثَّؼَ  لِقُل َقْوُلُه َتَعاَلى: َصاَط َفا الـَّاُس إِكِّي َرُسوُل }َؾْقِن اْلِجنِّ َواإِلْكِس. َوالدَّ ُقْل َيا َأيو

 [ ١٥٨]األطراف:  {اهللِ إَِلْقُؽْم َجِؿقًعا

كع طؾقؽم وأتؿؿت ديـؽم لؽم أكؿؾت القوم}تعالى: قوله والدلقل الدين، به اهلل وأكؿل

 . [٥ اْلية: الؿائدة، رة]سو{ديـا األسالم لؽم ورضقت مْي
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 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

قبؾ وفاة الـبل  -وهلل الحؿد-هذا كؿا سبؼ بقاكف أن الشريعة كزلت بالتدريج حتك تؽامؾت 

اْلَقْقَم َأْكَؿْؾُت َلُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأْتَؿْؿُت َطَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل }صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأكزل اهلل طؾقف: 

ْساَلَم ِديـًاَوَرِضقُت  وبعد كزول هذه أية بؿدة يسقرة تقيف الـبل صؾك اهلل طؾقف  {َلُؽُؿ اإْلِ

 وسؾؿ وديـف باق إلك أن تؼقم الساطة.

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

لؿ يتقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حتك أكؿؾ اهلل بف الديـ وبّؾغ البالغ الؿبقـ، حتك قال: 

 "ؿحجة البقضاء لقؾفا كـفارها، ٓ يزيغ طـفا بعدي إٓ هالؽتركتؽؿ طؾك ال"

هذه أية لؿ تـزل إٓ قبؾ وفاتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بثؿاكقـ يقمًا، كزلت طؾقف وهق واقػ 

بعرفة يخطب الـاس، وهذا أكرب كعؿ اهلل طؾك هذه إمة، حقث أكؿؾ لفا ديـفا، فال 

بقفؿ صؾقات اهلل وسالمف طؾقف، وقال تعالك يحتاجقن إلك ديـ سقاه، وٓ إلك كبل غقر ك

{ ًٓ ْت َكؾَِؿُت َربَِّؽ ِصْدقًا َوَطْد [ ، أي: صدقًا يف إخبار، ٤٤٥]إكعام: مـ أية {َوَتؿَّ

ًٓ يف إوامر والـقاهل، وفقفا بقان أن اهلل أكؿؾ لـا الديـ، وإكف كؿؾ مـ جؿقع  وطد

َل لَِؽؾَِؿاتِفِ }وٓ يبدل، قال تعالك: وجقهف، والؽامؾ ٓ يزاد فقف، وٓ يـؼص مـف،   {ٓ ُمَبدِّ

[ ، فؿـ ادطك أكف يحتاج إلك زيادة فؼد كذب وافرتى، ورد مدلقل ٤٤٥]إكعام: مـ أية

إياكؿ ومحدثات إمقر، فنن كؾ محدثة "هذه أية ومدلقل ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ا الديـ، وهق أكرب كعؿة طؾقـا قال: .لؿا أخرب تعالك أكف أكؿؾ لـ"بدطة، وكؾ بدطة ضاللة

 ، ومـ تؿت طؾقف الـعؿة فؼد أفؾح كؾ الػالح. {َطَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل}، أي: أكؿؾت  {َوَأْتَؿْؿُت }
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 بن طثقؿقن رحؿه اهللاقال العالمة 

أن ديـف طؾقف الصالة والسالم باق إلك يقم الؼقامة فؿا تقيف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

ما "لالمة جؿقع ما تحتاجف يف جؿقع شئقهنا حتك قال أبق ذر رضل اهلل طـف:  إٓ وقد بقـ

  "ترك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ صائرًا يؼؾب جـاحقة يف السؿاء إٓ ذكر لـا مـف طؾؿًا

 –وقال رجؾ مـ الؿشركقـ لسؾؿان الػارسل رضل اهلل طـف طؾؿؽؿ كبقؽؿ حتك الخراة 

ؼد هناكا أن كستؼبؾ الؼبؾة بغائط أو بقل أو كستـجك بلقؾ كعؿ ل"قال:  –آداب قضاء الحاجة 

فالـبل صؾك اهلل   "مـ ثالثة أحجار، أو أن كستـجك بالقؿقـ، أو أن كستـجك برجقع أو طظؿ

طؾقف وسؾؿ بقـ كؾ الديـ إما بؼقلف، وإما بػعؾف، وإما بنقراره ابتداء أو جقابًا طـ سمال، 

 تقحقد.وأطظؿ ما بقـ طؾقف الصالة والسالم ال

وبقـ كؾ ما أمر بف ففق خقر لألمة يف معادها ومعاشفا، وكؾ ما هنك طـف ففق شر لألمة يف 

معاشفا ومعادها، وما يجفؾف بعض الـاس ويدطقف مـ ضقؼ يف إمر والـفل فنكؿا ذلؽ 

لخؾؾ البصقرة وقؾة الصرب وضعػ الديـ، وإٓ فنن الؼاطدة العامة أن اهلل لؿ يجعؾ طؾقـا يف 

ُيِريُد اهلُل بُِؽُؿ اْلُقْسَر َوٓ ُيِريُد }مـ حرج وأن الديـ كؾف يسر وسفقلة قال اهلل تعالك: الديـ 

ـْ }[ ، وقال تعالك: ٤٨٥]سقرة البؼرة، أية:  {بُِؽُؿ اْلُعْسرَ 
ـِ مِ ي َوَما َجَعَؾ َطَؾْقُؽْؿ فِل الدِّ

ـْ َحَرٍج َما ُيِريُد اهللُ }[ وقال تعالك: ٧٨]سقرة الحج، أية:  {َحَرٍج 
 { لَِقْجَعَؾ َطَؾْقُؽْؿ مِ

 [ فالحؿد هلل طؾك تؿام كعؿتف وإكؿال ديـف.٦]سقرة الؿائدة، أية: 
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 قال الؿملف رحؿه اهلل

َم َقْوُلُه َتَعاَلى:  لِقُل َطَؾى َمْوتِِه َصؾَّى اهللُ َطَؾْقِه َوَسؾَّ ُْوَن ُثمَّ إِكَّ }َوالدَّ ُفْم َمقِّ ُؽْم َيْوَم إِكََّك َمقٌِّت َوإِكَّ

َِْصُؿونَ   [ ٣١ - ٣0]سورة الزمر:  {اْلِؼَقاَمِة ِطـَْد َربُِّؽْم َتْخ

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا أكؿؾ اهلل بف الديـ وأتؿ بف الـعؿة تقفاه إلقف كؿا هل سـة اهلل 

[ وإكبقاء والرسؾ ٤٨٥]آل طؿران:  {ُكؾُّ َكْػٍس َذائَِؼُة اْلَؿْقِت }سبحاكف وتعالك يف خؾؼف: 

فالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قد تقيف  {ُكؾُّ َكْػٍس َذائَِؼُة اْلَؿْقِت }داخؾقن يف هذا العؿقم: 

 .واكتؼؾ مـ هذه الدكقا إلك ربف طز وجؾ، وهذا ثابت بالـص واإلجؿاع والؼقاس

 قال الؿملف رحؿه اهلل٪

لِقُل َقْوُلُه َتَعاَلى: َوالـَّاُس إَِذا َماُتوْا ُيْبَعُثونَ  ِمـَْفا َخَؾْؼـَاُكْم َوفِقَفا ُكِعقُدُكْم َوِمـَْفا }، َوالدَّ

َُْؽْم ِمَن اأْلَْرِض َكَباًتا }[ وَقْوُلُه َتَعاَلى: ٥٥]صه:  {ُكْخرُِجُؽْم َتاَرًة ُأْخَرى ُثمَّ ُيِعقُدُكْم  -َواهللُ َأْكَب

 [١٨ - ١٧]كوح:  {فِقَفا َوُيْخرُِجُؽْم إِْخَراًجا

 بن طثقؿقن رحؿه اهللاقال العالمة 

تعالك يف هذه الجؿؾة أن الـاس إذا ماتقا يبعثقن، يبعثفؿ اهلل طز وجؾ أحقاء  ف اهلل بقـ رحؿ

بعد مقهتؿ لؾجزاء، وهذا هق الـتقجة مـ إرسال الرسؾ أن يعؿؾ اإلكسان لفذا الققم يقم 

مـ أحقالف وأهقالف ما يجعؾ الؼؾب  البعث والـشقر، الققم الذي ذكر اهلل سبحاكف وتعالك

 .يـقب إلك اهلل طز وجؾ ويخشك هذا الققم
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َؿاُء ُمـَْػطٌِر بِِف َكاَن }قال اهلل تعالك:   َفَؽْقَػ َتتَُّؼقَن إِْن َكَػْرُتْؿ َيْقمًا َيْجَعُؾ اْلِقْلَداَن ِشقبًا السَّ

 ًٓ  [ .٤٨-٤٧]سقرة الؿزمؾ، أيتقـ:  {َوْطُدُه َمْػُعق

 بالبعث وأستدل الشقخ لف بآيتقـ. الجؿؾة إشارة إلك اإليؿانويف هذه 

 أي مـ إرض خؾؼـاكؿ حقـ خؾؼ آدم طؾقف الصالة والسالم مـ تراب.-مِـَْفا َخَؾْؼـَاُكْؿ  

 أي بالدفـ بعد الؿقت.-َوفِقَفا ُكِعقُدُكؿْ 

 أي بالبعث يقم الؼقامة.-ُأْخَرى َومِـَْفا ُكْخِرُجُؽْؿ َتاَرةً 

َْرِض َكَباًتا َواهلُل } ْٕ ـَ ا
 {ُثؿَّ ُيِعقُدُكْؿ فِقَفا َوُيْخِرُجُؽْؿ إِْخَراًج  -َأْكَبَتُؽْؿ مِ

مِـَْفا َخَؾْؼـَاُكْؿ َوفِقَفا ُكِعقُدُكْؿ َومِـَْفا ُكْخِرُجُؽْؿ َتاَرًة }هذه أية مقافؼة تؿامًا لؼقلف َتَعاَلك: 

اهلل طز وجؾ وأطاد يف إثبات الؿعاد وأيات يف هذا الؿعـك كثقرة جدًا وقد أبدى  {ُأْخَرى

حتك يممـ الـاس بذلؽ ويزدادوا إيؿاكًا ويعؿؾقا لفذا الققم العظقؿ الذي كسلل اهلل سبحاكف 

                                                          العالؿقـ لف ومـ السعداء فقف.اهـوتعالك أن يجعؾـا مـ 

 قال الؿملف رحؿه اهلل٪

لِقُل َقْوُلُه تعالى: َوَبعْ  لَِقْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا }َد اْلَبْعِث ُمَحاَسُبوَن َوَمْجِزيووَن بَِلْطَؿالِِفْم، َوالدَّ

                               [ ٣١]سورة الـجم، اْلية: {ْسـَىبَِؿا َطِؿُؾوا َوَيْجِزَي الَِّذيَن َأْحَسـُوا بِاْلُح 

 رحؿه اهللقال العالمة بن طثقؿقن 

أن الـاس بعد البعث يجازون ويحاسبقن طؾك أطؿالفؿ إن خقرًا فخقر وإن شرًا فشر  -يعـل

ٍة َشّرًا َيَرهُ }قال اهلل تبارك وتعالك:  ـْ َيْعَؿْؾ مِْثَؼاَل َذرَّ ٍة َخْقرًا َيَرُه َوَم ـْ َيْعَؿْؾ مِْثَؼاَل َذرَّ  {َفَؿ

 [ ،٨-٧]سقرة الزلزلة، أيتقـ: 
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ـَ اْلِؼْسَط لَِقْقِم اْلِؼَقاَمِة َفال ُتْظَؾُؿ َكْػٌس َشْقئًا َوإِْن َكاَن مِْثَؼاَل }وقال تعالك:   َوَكَضُع اْلَؿَقاِزي

ـَ  ـْ َخْرَدٍل َأَتْقـَا بَِفا َوَكَػك بِـَا َحاِسبِق
[ ، وقال جال وطال: ٤٧]سقرة إكبقاء، أية:  {َحبٍَّة مِ

ـْ َجاَء بِاْلَحَسـَِة َفَؾُف َطْشُر } َّٓ مِْثَؾَفا َوُهْؿ ٓ ُيْظَؾُؿقنَ َم قَِّئِة َفال ُيْجَزى إِ ـْ َجاَء بِالسَّ  {َأْمَثالَِفا َوَم

[ . فالحسـة بعشر أمثالفا إلك سبعؿائة ضعػ إلك أضعاف ٤٦٠]سقرة إكعام، أية: 

كثقرة فضالً مـ اهلل طز وجؾ وامتـاكًا مـف سبحاكف وتعالك، ففق جؾ وطال قد تػضؾ بالعؿؾ 

 الح، ثؿ تػضؾ مرة أخرى بالجزاء طؾقف هذا الجزاء القاسع الؽثقر،  الص

قَِّئِة }أما العؿؾ السلء فنن السقئة ٓ يجازى اإلكسان بلكثر مـفا قال تعالك:  ـْ َجاَء بِالسَّ َوَم

َّٓ مِْثَؾَفا َوُهْؿ ٓ ُيْظَؾُؿقنَ  [ وهذا مـ كؿال فضؾ ٤٦٠]سقرة إكعام، أية:  {َفال ُيْجَزى إِ

 هلل وإحساكف.ا
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 قال الؿصـف رحؿه اهلل٪

لِقُل َقْوُلُه َتَعاَلى:  َب بِاْلَبْعِث َكَػَر، َوالدَّ َزَطَم الَِّذيَن َكَػُروا َأْن َلْن ُيْبَعُثوا ُقْل َبَؾى َوَربِّي }َوَمْن َكذَّ

ُْْم َوَذلَِك َطَؾى  ـَبَُّمنَّ بَِؿا َطِؿْؾ ُْ ُْْبَعُثنَّ ُثمَّ َل  [ .٧]الْغابن:  {قرٌ اهللِ َيِس َل

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل٪

ققلف: مـ كذب بالبعث كػر: ٕكف جحد ركـًا مـ أركان اإليؿان، وٕكف مؽذب هلل ولرسؾف 

ولؽتبف٪ ٕن اهلل جؾ وطال أخرب طـ البعث، والرسؾ أخربت طـ البعث، والؽتب أخربت 

ـَ َكَػُروا طـ البعث، فؿـ أكؽره ففق كافر والدلقؾ ققلف تعالك: ِذي الزطؿ هق  {َزَطَؿ الَّ

ـْ ُيْبَعُثقا}الؽذب،  فدلت أية طؾك أن إكؽار البعث كػر، يؼقلقن لقس بعد الؿقت  {َأْن َل

بعث، الؿشركقن وطبدة إصـام يف طفد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كاكقا يجادلقن 

ٌة َخاِسَرةٌ َأئَِذا ُكـَّا ِطَظاًما َكِخَرًة َقاُلقا تِْؾَؽ إِ }بالبعث:   [٤٢ -٤٤]الـازطات:  {ًذا َكرَّ

 َرمِقؿٌ }وقالقا:  
َ

ـْ ُيْحقِل اْلِعَظاَم َوِهل َأَيِعُدُكْؿ َأكَُّؽْؿ إَِذا }[ . ومـ مجادلتفؿ: ٧٨]يس:  {َم

، ٣٥ ]الؿممـقن: {مِتُّْؿ َوُكـُْتْؿ ُتَراًبا َوِطَظاًما َأكَُّؽْؿ ُمْخَرُجقَن َهْقَفاَت َهْقَفاَت لَِؿا ُتقَطُدونَ 

[ إلك غقر ذلؽ مـ مؼآت الؽػار مـ إمؿ السابؼة ومـ الؿشركقـ يف طفد الـبل ٣٦

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؿـ كذب بالبعث ففق مع همٓء الؽػرة.ٓ يـؽر البعث إٓ كافر، 

ُقْؾ َبَؾك }ولؼد أمر اهلل جؾ وطال كبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يؼسؿ بف طؾك البعث، قال: 

َـّ ُثؿَّ َلُتـَبَُّمنَّ بَِؿا َطِؿْؾُتؿْ }ا قسؿ، هذ {َوَربِّل هذه أية إحدى أيات الثالث التل أمر  {َلُتْبَعُث

 اهلل كبقف فقفا أن يؼسؿ طؾك البعث.
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َوَيْسَتـْبُِئقَكَؽ َأَحؼٌّ ُهَق ُقْؾ إِي َوَربِّل إِكَُّف َلَحؼٌّ َوَما َأْكُتْؿ }أية إولك: يف سقرة يقكس: 

ـَ   [ .٥٣]يقكس:  {بُِؿْعِجِزي

اَطُة ُقْؾ َبَؾك َوَربِّل َلَتْلتَِقـَُّؽْؿ َطالِِؿ اْلَغْقِب }الثاكقة يف سقرة سبل:  َٓ َتْلتِقـَا السَّ ـَ َكَػُروا  ِذي َوَقاَل الَّ

 َٓ ـْ َذلَِؽ َو
َٓ َأْصَغُر مِ َْرِض َو ْٕ َٓ فِل ا َؿاَواِت َو ٍة فِل السَّ َّٓ فِل َٓ َيْعُزُب َطـُْف مِْثَؼاُل َذرَّ َأْكَبُر إِ

الَِحاِت ُأوَلئَِؽ َلُفْؿ َمْغِػَرٌة َوِرْزٌق َكِريؿٌ  ـَ آَمـُقا َوَطِؿُؾقا الصَّ ِذي ـٍ لَِقْجِزَي الَّ  {كَِتاٍب ُمبِق

 [ فاهلل أمر كبقف أن يؼسؿ بف طؾك البعث وطؾك ققام الساطة.٤ - ٣]سبل:  

ـْ ُيْبَعُثقا ُقْؾ َبَؾك َوَربِّل  َزَطؿَ }أية الثالثة: هل التل معـا مـ سقرة التغابـ:  ـَ َكَػُروا َأْن َل ِذي الَّ

 َيِسقرٌ 
ِ
َـّ ُثؿَّ َلُتـَبَُّمنَّ بَِؿا َطِؿْؾُتْؿ َوَذلَِؽ َطَؾك اهلل [ . فالحؽؿة مـ البعث هل ٧]التغابـ:  {َلُتْبَعُث

 ا.اهـجزاء العباد طؾك أطؿالفؿ، وققلف تعالك: لتـبئـ، أي: لتخربن بلطؿالؽؿ وتجازون هب

 قال الؿصـف رحؿه اهلل٪

لِقُل َقْوُلُه َتَعاَلى:  رِيَن َوُمـِْذِريَن، َوالدَّ ُسِل ُمَبشِّ ِريَن َوُمـِْذِريَن }َوَأْرَسَل اهللُ َجِؿقَع الرو ُرُساًل ُمَبشِّ

ُسِل َوَكاَن اهللُ َطِزيًزا َحؽِقؿً  ٌة َبْعَد الرو  [ ١٦٥]الـساء:  {الَِئالَّ َيُؽوَن لِؾـَّاِس َطَؾى اهللِ ُحجَّ

 بن طثقؿقن رحؿه اهللاقال العالمة  

بقـ الؿملػ رحؿف اهلل تعالك ان اهلل أرسؾ جؿقع الرسؾ مبشريـ ومـذريـ كؿا قال تعالك: 

ـَ } ـَ َوُمـِْذِري ِري  يبشرون مـ أصاطفؿ بالجـة ويـذرون مـ خالػفؿ بالـار. {ُرُسالً ُمَبشِّ

بؾ هق أهؿفا أن تؼقم الحجة طؾك الـاس حتك ٓ وإرسال الرسؾ لف حؽؿ طظقؿة مـ أهؿفا 

 }يؽقن لفؿ طؾك اهلل حجة بعد إرسال الرسؾ كؿا قال تعالك: 
ِ
لَِئالَّ َيُؽقَن لِؾـَّاِس َطَؾك اهلل

ُسؾِ  ٌة َبْعَد الرُّ  . {ُحجَّ
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ومـفا أكف مـ تؿام كعؿة اهلل طؾك طباده فنن العؼؾ البشري مفؿا كان ٓ يؿؽـف أن يدرك 

يجب هلل تعالك مـ الحؼقق الخاصة بف، وٓ يؿؽـف أن يطؾع طؾك ما هلل تعالك مـ  تػاصقؾ ما

الصػات الؽامؾة، وٓ يؿؽـ أن يطؾع طؾك مالف مـ إسؿاء الحسـك ولفذا ارسؾ اهلل 

الرسؾ طؾقفؿ الصالة والسالم مبشريـ ومـذريـ، واكزل معفؿ الؽتاب بالحؼ لقحؽؿ بقـ 

 الـاس فقؿا اختؾػقا فقف.

ما دطا إلقف الرسؾ مـ أولفؿ كقح طؾقف الصالة والسالم إلك آخرهؿ محؿد صؾك اهلل  وأطظؿ

ًٓ َأِن اْطُبُدوا اهلَل }طؾقف وسؾؿ التقحقد كؿا قال اهلل َتَعاَلك:  ٍة َرُسق َوَلَؼْد َبَعْثـَا فِل ُكؾِّ ُأمَّ

ـْ َقْبؾَِؽ وَ }[ . وقال طز وجؾ: ٣٦]سقرة الـحؾ، أية:  {َواْجَتـُِبقا الطَّاُغقَت 
َما َأْرَسْؾـَا مِ

َّٓ َأَكا َفاْطُبُدونِ  َّٓ ُكقِحل إَِلْقِف َأكَُّف ٓ إَِلَف إِ ـْ َرُسقٍل إِ
 [ .٢٥]سقرة إكبقاء، أية:  {مِ

 قال الؿصـف رحؿه اهلل٪

ٌد َصؾَّى اهلل طؾقه وسؾم والدلقل طؾى الُم، َوآِخُرُهْم ُمَحؿَّ أن أولفم  )وأَّوُلُفْم ُكوٌح َطَؾْقِه السَّ

ا َأْوَحْقـَا إَِلْقَك َكَؿا َأْوَحْقـَا إَِلى ُكوٍح َوالـَّبِقِّقَن ِمْن َبْعِدهِ }كوح طؾقه السالم َقْوُلُه َتَعاَلى:  ( ١) {إِكَّ

 [ (.١٦٣]سورة الـساء، اْلية: 

 بن طثقؿقن رحؿه اهللاقال العالمة 

سؾ كقح طؾقف الصالة بقـ شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب رحؿف اهلل أن أول الر

ـْ }والسالم وأستدل لذلؽ بؼقلف َتَعاَلك: 
ـَ مِ إِكَّا َأْوَحْقـَا إَِلْقَؽ َكَؿا َأْوَحْقـَا إَِلك ُكقٍح َوالـَّبِقِّق

 [ ٤٦٣]سقرة الـساء، أية:  {َبْعِدهِ 
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إن الـاس يلتقن إلك كقح فقؼقلقن لف أكت أول  "وثبت يف الصحقح مـ حديث الشػاطة: 

 فال رسقل قبؾ كقح.  "ؾف اهلل إلك أهؾ إرضرسقل أرس

ٌد َأَبا َأَحٍد }وآخر إكبقاء وخاتؿفؿ محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؼقلف تعالك  َما َكاَن ُمَحؿَّ

ٍء َطؾِقؿًا
ْ

ـَ َوَكاَن اهلُل بُِؽؾِّ َشل  َوَخاَتَؿ الـَّبِقِّق
ِ
ـْ َرُسقَل اهلل

ـْ ِرَجالُِؽْؿ َوَلؽِ
ب، ]سقرة إحزا {مِ

 دطك الـبقة بعده ففق كاذب كافر مرتد طـ اإلسالم.ا[ فال كبل بعده ومـ ٤٠أية: 

 قال الؿصـف رحؿه اهلل٪

ٍة َبَعَث اهللُ إَِلْقِفا َرُسوَّل  ِمْن كوح إلى محؿد٪ يلمرهم بع ادة اهللِ َوْحَدُه، َوَيـَْفاُهْم َطْن ب)َوُكلو ُأمَّ

لِقُل َقْولُ  َْـُِبوا }ُه َتَعاَلى: ِطَباَدِة الطَّاُغوِت، َوالدَّ ٍة َرُسوَّلً َأِن اْطُبُدوا اهللَ َواْج َوَلَؼْد َبَعْثـَا فِي ُكلِّ ُأمَّ

 [(٣٦]سورة الـحل، اْلية:   {الطَّاُغوَت 

 بن طثقؿقن رحؿه اهلل٪اقال العالمة 

ًٓ يدطقهؿ إلك طبادة اهلل وحده ويـفاهؿ طـ الشرك ودلقؾ  أي أن اهلل بعث يف كؾ أمة رسق

َّٓ َخال فِقَفا َكِذيرٌ }ققل اهلل تعالك:  ذلؽ ٍة إِ ـْ ُأمَّ
 [٢٤]سقرة فاصر، أية:  {َوإِْن مِ

ًٓ َأِن اْطُبُدوا اهلَل َواْجَتـُِبقا الطَّاُغقَت }وقال: ٍة َرُسق  . {َوَلَؼْد َبَعْثـَا فِل ُكؾِّ ُأمَّ

 هذا هق معـك ٓ إلف إٓ اهلل.
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 قال الؿصـف رحؿه اهلل٪

َْرَ  َرِحَؿُه اهللُ  – ٢٩َواإِليَؿاَن بِاهللِ. َقاَل اْبُن اْلَؼقِّمِ  ٢٨َض اهللُ َطَؾى َجِؿقِع اْلِعَباِد اْلُؽْػَر بِالطَّاُغوِت َواْف

ُه ِمْن معبود أو مْبوع، أو مطاع.-تعالى  الطَّاُغوِت: َما َتَجاَوَز بِِه اْلَعْبُد َحدَّ

 بن طثقؿقن رحؿه اهلل٪اقال العالمة 

م رحؿف اهلل هبذا أن التقحقد ٓيتؿ إٓ بعبادة اهلل وحده ٓ شريؽ لف أراد شقخ اإلسال

 واجتـاب الطاغقت.

والطاغقت مشتؼ مـ الطغقان، والطغقان مجاوزة الحد  ه. وقد فرض اهلل ذلؽ طؾك طباد

ا َصَغا اْلَؿاُء َحَؿْؾـَاُكْؿ فِل اْلَجاِرَيةِ }ومـف ققلف تعالك:  [ . ٤٤ية:]سقرة الحاقة، أ {إِكَّا َلؿَّ

 يعـل لؿا زاد الؿاء طـ الحد الؿعتاد حؿؾـاكؿ يف الجارية يعـل السػقـة.

 قاسم رحؿه اهلل٪بن ا طبد الرحؿن العالمة قال

يعـل: كؾ شلء يتعدى بف العبد حده، أي: قدره الذي يـبغل لف يف الشرع يصقر بف صاغقتًا، 

دة، أو متبقع يف معاصل اهلل، أو سقاء تعدى حده مـ معبقد مع اهلل بلي كقطف مـ أكقاع العبا

مطاع مـ دون اهلل يف التحؾقؾ والتحريؿ، ثؿ قال ابـ الؼقؿ: فنذا تلمؾت صقاغقت العالؿ فنذا 

 هل ٓ تخرج طـ هذه الثالثة.

                                                           

 أمقر: بخؿسة إٓ يتؿ ٓ بالطاغقت الؽػر 28

 جؿقعا،وتركفؿ. أهؾفا،وبغضفؿ ها،وكػربطالهنا،وكػر إطتؼاد

 (٤٢٤ص ٤)ج الـجدية إجقبة يف السـقة الدرر

 (٥٠ص ٤)ج الؿققعقـ إطالم 29
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 قال الؿصـف رحؿه اهلل٪

ـَُه اهللُ، َوَمْن ُطبَِد َوُهَو َراٍض ،َومَ  ْن َدَطا الـَّاَس والطواغقت كثقرة ورؤسفم َخْؿَسٌة. إِْبِؾقُس َلَع

 إَِلى ِطَباَدِة َكْػِسِه ، ومن أدطى شقئًا من طؾم الغقب،َوَمْن َحَؽَم بَِغْقرِ َما َأْكَزَل اهللُ.

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

إبؾقس لعـف اهلل، أي: صرده اهلل وأبعده طـ رحؿتف بسبب أكف امتـع مـ -، إِْبِؾقُس َلَعـَُه اهللُ 

ـْ َكاٍر }اهلل سبحاكف وتعالك وتؽرب وقال: السجقد ٔدم وطصك 
َقاَل َأَكا َخْقٌر مِـُْف َخَؾْؼَتـِل مِ

ـٍ  ـْ صِق
[ فعصك أمر اهلل وتؽرب فؾعـف اهلل وصرده وأبعده، وسؿل إبؾقس ٧٦]ص:  {َوَخَؾْؼَتُف مِ

ققؾ: ٕكف أبؾس مـ الرحؿة يعـل يلس مـ. الرحؿة، فاْلُؿْبؾِس هق القائس مـ الشلء، 

عـف اهلل رأس الطقاغقت ٕكف هق الذي يلمر بعبادة غقر اهلل، وهق الذي يلمر باتباع فنبؾقس ل

غقر رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وهق الذي يلمر بطاطة غقر اهلل بالتحؾقؾ والتحريؿ، 

 فنبؾقس هق مصدر الشر وهق رأس الطقاغقت.

ف ففق صاغقت، أما مـ طبد وهق أي: طبد وهق راض بعبادة الـاس ل -َوَمْن ُطبَِد َوُهَو َراضٍ 

غقر راض بذلؽ فال يدخؾ يف هذا٪ ٕن طقسك طؾقف الصالة والسالم طبد مـ دون اهلل ولؽـف 

غقر راض بذلؽ، وأمف وطزير وإولقاء والصالحقن مـ طباد اهلل ٓ يرضقن هبذا، بؾ كاكقا 

 ك صاغقتا.يـؽرون هذا ويحاربقن مـ فعؾف، فؿـ طبد وهق غقر راض بذلؽ فنكف ٓ يسؿ
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مثؾ رؤوس الؿشركقـ الذيـ يدطقن الـاس إلك طبادة  -َوَمْن َدَطا الـَّاَس إَِلى ِطَباَدِة َكْػِسهِ 

َْطَؾك}أكػسفؿ مثؾ فرطقن قال:  ْٕ  [ .٢٤]الـازطات:  {َفَؼاَل َأَكا َربُُّؽُؿ ا

ن ومثؾ الـؿرود ومثؾ غالة الصقفقة الذيـ يدطقن الـاس إلك طبادهتؿ حتك إهنؿ يقصق

الـاس أن يعبدوهؿ بعدما يؿقتقن فقؼقل أحدهؿ: إذا أطقتؽؿ إمقر فلتقا إلك قربي، أي: 

إذا أطجزتؽؿ إمقر فلتقا إلك قربي وٓ يحقل بقـؽؿ وبقـل حػـة مـ الرتاب، يقصقن 

 الـاس أن يلتقا إلك قبقرهؿ.

الرمالقن وهذا يدخؾ فقف السحرة والؿـجؿقن والؽفان و :دطى شقئًا من طؾم الغقباومن 

وكؾ مـ يدطل أكف يعؾؿ الغقب ويؼقل لؾـاس: سقحصؾ لؽؿ كذا وكذا، أكت سقحصؾ لؽ 

سعادة أو يحصؾ لؽ شلء مـ التعب، أو تقفؼ يف زواج أو ٓ تقفؼ، همٓء يدطقن طؾؿ 

َؿاَواِت  ـْ فِل السَّ َٓ َيْعَؾُؿ َم الغقب، والغقب ٓ يعؾؿف إٓ اهلل سبحاكف وتعالك، قال تعالك: ُقْؾ 

َّٓ اهللُ  َْرِض اْلَغْقَب إِ ْٕ َطالُِؿ اْلَغْقِب َفاَل ُيْظِفُر َطَؾك َغْقبِِف َأَحًدا }[ وقال تعالك: ٦٥]الـؿؾ:  {َوا

ـْ َرُسقلٍ 
ـِ اْرَتَضك مِ َّٓ َم َٓ َيْعَؾُؿَفا }[ وقال تعالك: ٢٧، ٢٦]الجـ:  {إِ َوِطـَْدُه َمَػاتُِح اْلَغْقِب 

َّٓ ُهَق َوَيْعَؾُؿ َما  َْرِض إِ ْٕ َٓ َحبٍَّة فِل ُضُؾَؿاِت ا َّٓ َيْعَؾُؿَفا َو ـْ َوَرَقٍة إِ
فِل اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُؼُط مِ

ـٍ  َّٓ فِل كَِتاٍب ُمبِق َٓ َيابٍِس إِ َٓ َرْصٍب َو  [ .٥٩]إكعام:  {َو

مـ الغقب  ٓ يعؾؿفا إٓ هق: هذا حصر فال يعؾؿ الغقب إٓ اهلل أو مـ أصؾعف اهلل طؾك شلء

مـ رسؾف ٕجؾ مصؾحة البشر ومعجزة لؾرسقل، لؽـ لؿ يعؾؿ الغقب مـ ذات كػسف وإكؿا 

طؾؿف لؾغقب مـ تعؾقؿ اهلل لف، فال يعؾؿ الغقب إٓ اهلل فؿـ ادطك طؾؿ الغقب فنكف يؽقن 

مـ أطظؿ أكقاع مشارًكا هلل فقؿا اختص بف سبحاكف، فقؽقن مشرًكا وصاغقًتا وكافًرا، وهذا 

 طـ اإلسالم. الردة
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ُيِريُدوَن َأْن }مـ حؽؿ بغقر ما أكزل اهلل: ودلقؾف ققلف تعالك:  -َوَمْن َحَؽَم بَِغْقرِ َما َأْكَزَل اهللُ 

[ فالذي يحؽؿ بغقر ما أكزل اهلل مستحال لذلؽ ٦٠]الـساء:  {َيَتَحاَكُؿقا إَِلك الطَّاُغقِت 

الؼاكقن أو إلك العقائد يف الجاهؾقة يؽقن صاغقًتا، والذي يؼقل: أكف يجقز أن يتحاكؿقا إلك 

أو طقائد الؼبائؾ والبادية ويرتكقا الشرع، يؼقل: هذا حالل، أو: هذا يساوي ما أكزل اهلل، 

فنذا قال إكف أحسـ مؿا أكزل اهلل، أو يساوي ما أكزل اهلل، أو قال إكف حالل فؼط، ولؿ يؼؾ: إكف 

قًتا، وهذا بـص الؼرآن، قال تعالك: يساوي، وٓ أفضؾ، قال: حالل جائز، هذا يعترب صاغ

سؿل صاغقًتا ٕكف تجاوز حده، أما مـ حؽؿ بغقر ما  {ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُؿقا إَِلك الطَّاُغقِت }

أكزل اهلل وهق يؼر أن ما أكزل اهلل هق القاجب آتباع والحؼ، وأن غقره باصؾ، وأكف يحؽؿ 

ٓ يخرج مـ الؿؾة، لؽـف طؾك خطر طظقؿ،  بباصؾ، ففذا يعترب كافرا الؽػر إصغر الذي

 طؾك صريؼ قد يصؾ بف إلك الؽػر الؿخرج مـ الؿؾة إذا تساهؾ يف هذا إمر.

 قال الؿصـف رحؿه اهلل:

لِقُل َقْوُلُه َتَعاَلى:  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَؿْن َيْؽُػْر بِالطَّاُغو})َوالدَّ يِن َقْد َتَبقََّن الرو ِت ََّل إِْكَراَه ِفي الدِّ

َْْؿَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَؼى   [ ، َوَهَذا ُهَو َمْعـَى َّل اله إَِّل اهللُ.(٢٥٦]البؼرة:  {َوُيْمِمْن بِاهللِ َفَؼِد اْس

 بن طثقؿقن رحؿه اهلل٪اقال العالمة 

لِقُؾ   أي طؾك وجقب الحؽؿ بؿا أكزل اهلل والؽػر بالطاغقت.-َوالدَّ

 بقاهنا ووضقحفا ولفذا قال بعده:ٓ إكراه طؾك الديـ لظفقر أدلتف و

{ 
ِّ

ـَ اْلَغل
ْشُد مِ ـَ الرُّ فنذا تبقـ الرشد مـ الغل فنن كؾ كػس سؾقؿة ٓ بد أن تختار  {َقْد َتَبقَّ

 الرشد طؾك الغل. 
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ِ
ـْ بِاهلل

ـْ َيْؽُػْر بِالطَّاُغقِت َوُيْممِ بدأ اهلل طز وجؾ بالؽػر بالطاغقت قبؾ اإليؿان باهلل٪  -َفَؿ

 كؿال الشلء إزالة الؿقاكع قبؾ وجقد الثقابت ولفذا يؼال التخؾقة قبؾ التحؾقة.ٕن مـ 

أي تؿسؽ هبا تؿسؽًا تامًا والعروة القثؼك هل اإلسالم -َفَؼِد اْسَتْؿَسَؽ بِاْلُعْرَوِة اْلُقْثَؼك 

لـ اإلستؿساك أققى  "تؿسؽ"، ولؿ يؼؾ:  {َفَؼِد اْسَتْؿَسَؽ }وتلمؾ كقػ قال طز وجؾ: 

 سؽ فنن اإلكسان قد يتؿسؽ وٓ يستؿسؽ.اهـمـ التؿ

 يعـل الؽػر بالطاغقت واإليؿان باهلل. -قال الشقخ: وهذا معـك ٓ إلف إٓ اهلل
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 -ثم خْم رحؿه اهلل هذه الرسالة الؿباركة بفذا الحديث

الُة َوِذْرَوُة َس  ٣0َرْأُس األَْمرِ اإِلْسالمِ »َوفِي اْلَحِديِث:  « ٣١ـَاِمِه اْلِجَفاُد فِي َسبِقِل اهللِ َوَطُؿوُدُه الصَّ

 َواهللُ أطؾم.

 قال العالمة الػوزان حػظه اهلل

اإلسالم: هق آستسالم هلل بالتقحقد وآكؼقاد لف بالطاطة والخؾقص مـ الشرك وأهؾف، 

هذا هق رأس أمر الديـ، الشفادتان هؿا رأس اإلسالم وهؿا أصؾ اإلسالم، فال يدخؾ 

إٓ إذا أتك بالشفادتقـ كطًؼا وطؾًؿا وطؿاًل واطتؼاًدا، ٓ يؽقن اإلكسان  اإلكسان يف اإلسالم

مسؾؿا إٓ بذلؽ، شبف الديـ بالجسؿ الذي لف رأس طؿقد وسـام فنذا قطع الرأس أو لؿ 

يؽـ هـاك رأس فنكف ٓ بؼاء لؾحقاة، كذلؽ بدون التقحقد ٓ بؼاء لؾديـ٪ ٕكف هق الرأس 

 حقاة وفسد البدن.الذي إذا قطع أو زال زالت ال

وطؿقده الذي يؼقم طؾقف هق الصالة، فبدون طؿقد ٓ يؼقم اإلسالم، مثؾ بقت الشعر أو 

الخقؿة إذا لؿ يؽـ هـاك طؿقد تؼقم طؾقفا فنهنا ٓ تؼقم، فال يؼقم بقت إٓ بعؿقد فنذا فؼد 

لعؾؿاء: العؿقد ٓ يؼقم البقت، كذلؽ الصالة إذا فؼدت فنن اإلسالم ٓ يؼقم، ولذلؽ قال ا

 إن مـ ترك الصالة تؽاساًل فنكف يؽػر طؾك الصحقح ولق كان يعرتف بقجقهبا٪ 

                                                           

 -الشقخ آل صالح قال 31

 حقاة فال اإلسالم ذهب فنذا حقاة، فال الرأس قطع فنذا اإلسالم، رأسف الديـ هق الذي إمر ٕن"

 .اهـ"الديـ يف لؾؿرء

 جبؾ. بـ معاذ طـ صحقح. حسـ حديث وقال: (٢٦٤٦) الرتمذي أخرجف 31
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ٕكف ٓ فائدة مـ آطرتاف بالقجقب مع طدم التطبقؼ وطدم العؿؾ، ٓ فائدة مـ ذلؽ، 

ولذلؽ حؽؿ الؿحؼؼقن مـ أهؾ العؾؿ بؽػر مـ ترك الصالة متعؿًدا ولق كان يؼر بقجقهبا، 

 ا ففذا كافر بنجؿاع الؿسؾؿقـ.أما مـ كان يجحد وجقهب

: ذروة سـام إمر وهق الديـ، الجفاد يف سبقؾ اهلل ٣٢وذروة سـامف الجفاد يف سبقؾ اهلل

فالجفاد دلقؾ طؾك ققة اإلسالم، إذا وجد الجفاد يف سبقؾ اهلل ففذا دلقؾ طؾك ققة اإلسالم 

 ٕن الجفاد ٓ يؽقن إٓ مـ ققة إيؿان وققة مادة.

 طؾقف وسؾؿ جعؾ ثالثة أشقاء لؾديـ: الرأس، والعؿقد، والسـام، فبعدم فالـبل صؾك اهلل

 الرأس ٓ وجقد لؾديـ أصاًل فالذي ٓ يحؼؼ الرأس وهق التقحقد ٓ ديـ لف. 

والذي ٓ يصؾل ٓ يؼقم لف ديـ وإن شفد أن ٓ الف إٓ اهلل وأن محؿدا رسقل اهلل٪ ٕكف 

يقجد إٓ بالصالة. وإذا فؼد الجفاد فؼدت الؼقة يحتاج إلك طؿقد يؼقؿ طؾقف الديـ وهق ٓ 

يف اإلسالم وصار إسالًما ضعقًػا وصار الؿسؾؿقن مستضعػقـ، فال ققة لإلسالم 

والؿسؾؿقـ إٓ بالجفاد يف سبقؾ اهلل طز وجؾ، ففق طالمة الؼقة، وفؼده طالمة الضعػ. 

الـسبة لؾديـ، رأس هذا وجف تشبقف الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لفذه إمقر الثالثة ب

وطؿقد وسـام، كؿا أن البعقر إذا صار لف سـام هذا يدل طؾك أكف ققي وإذا لؿ يؽـ لف سـام 

 ففذا يدل طؾك أكف هزيؾ ضعقػ.

                                                           

 الشقخ: آل صالح قال 32

 بعامة بالسـام متؿقز بالجفاد،فالجؿؾ سـامف بذروة الجؿؾ كتؿققز إديان بقـ مـ تؿقز فاإلسالم"

 اهـ ."اهلل سبقؾ يف بالجفاد تؿقز  واإلسالم السـام، وبذروة
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إذا تبايعتؿ بالعقـة، »كذلؽ الؿسؾؿقن الققم مستضعػقـ يف إرض ولفذا يف الحديث 

ٓ ٓ يـزطف مـؽؿ حتك ترجعقا إلك وأخذتؿ أذكاب البؼر، وتركتؿ الجفاد، سؾط اهلل طؾقؽؿ ذ

فرتك الجفاد ذل وضعػ لؾؿسؾؿقـ، ووجقده دلقؾ الؼقة والسؿـ، كالسـام « ديـؽؿ

 لؾحققان.

 بن طثقؿقن رحؿه اهلل٪اقال العالمة 

ف هذه برد العؾؿ إلك اهلل ختؿ شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب رحؿف اهلل تعالك رسالت

 .طز وجؾ

ثالثة وما يتعؾؼ هبا فـسلل اهلل تعالك أن يثقب مملػفا أحسـ وهبذا اكتفت إصقل ال

د ثقاب،وأن يجعؾ لـا كصقبًا مـ أجرها وثقاهبا، وأن يجؿعـا وإياه يف دار كرامتف، إكف جقا

  .كريؿ، والحؿد هلل رب العالؿقـ
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